Geachte vogelliefhebber,
Dank u voor uw interesse in de DNA-Vogelgeslachtsbepalingtest van
BirdCare Portal.
Het verheugt mij dat u gebruik wilt maken van de Early Gender®
geslachtsbepalendetest.
Graag wil ik u wijzen op onze ruime ervaring in het doen van
geslachtsbepalingen bij vogels. BirdCare Portal is het eerste bedrijf in
Nederland dat u een product biedt dat qua prijs en kwaliteit ver boven
de overige laboratoria ligt. Het concept van BirdCare Portal is, u betaald
alleen voor dat wat u nodig heeft.
Onze prijs is de voordeligste van Europa, wij kunnen u deze prijs aanbieden
omdat BirdCare Portal U niet meer laat betalen dan noodzakelijk is.
Voor een Early Gender® geslachtsbepalendetest hebben wij niet meer nodig
dan enkele volgroeide. De veren hoeven geen bloed te bevatten.
Het resultaat van de Early Gender® geslachtsbepalendetest is met circa 12
werkdagen bekend en heeft een zekerheid van 99,9 % zekerheid. Het resultaat
zal u via de e-mail worden medegedeeld.
Wanneer u gekozen heeft voor een geslachtsbepaling met certificaat krijgt u
het certificaat via de reguliere post thuis gestuurt. Vergeet niet om de
getuigenverklaring met de aanvraag mee terug te sturen, zonder
getuigenverklaring kunnen we u geen certificaat uitreiken.
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met
ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Joop den Boer
BirdCare portal
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Verzamel procedure veren
Als u geen ervaring heeft in het vasthouden van vogels, dan raden wij u aan deze
procudre van het verzamelen van veren te laten doen door iemand die daar wel
ervaring in heeft, zonodig door een dierenarts. Dit voor de veiligheid van de vogel en
van u.
Veren voor een Early Gender® DNA
geslachtsbepalendetest moeten vers
geplukt worden, er mogen geen veren
gebruikt worden die uitgevallen (ruien)
zijn. Het DNA-materiaal uit de veren
bevind zich aan in de schacht, het
gedeelte wat het dichtst bij de huid zit.
Het is belangrijk om de veren
individueel en zo dicht mogelijk bij de
huid vast te pakken. Gebruik hiervoor
een pincet, speciaal bij kleinere vogels.
Vermijd dat de veren tijdens het
plukken aan het bovenste gedeelte
worden vastgepakt. De veren kunnen op
dit punt gemakkelijke breken, en zijn
daardoor niet meer bruikbaar.
Zie illustratie.
Voordat u begint met het plukken van de veren, maakt u de handen grondig schoon. Als u van
meerdere vogels tegelijk een geslachtsbepaling wil laten doen, wast u de handen grondig
tussen elke handeling van de verschillende vogels. Vermijd het aanraken van de uiteinde van
de veren. Volg de stappen hieronder
1. Label elke envelope voordat u begint de verzamelprocedure van de veren, schrijf op elke
envelope, hersluitbare plasticzak de naam van de aanvrager, vogelsoort en ringnummer.
2. Het plukken van de borstveren houd de vogel goed vast, pluk 4-5 borstveren.
Donsveertjes of bebloede veren zijn niet nodig. Volgroeide veren van met name kleinere
vogels kunnen gebruikt worden. Als u vragen heeft over het plukken, kunt u contact opnemen
met telefoonnummer +31-107144872.

3. Plaats de veren in de gelabelde envelope of plasticzak Plaats de veren in de envelope
of plastic zak die u eerder gelabeld heeft . Vermijd het aanraken van de uiteinde van de veren. Elke
envelope of plasticzak mag slechts van één vogel veren bevatten. De envelope niet dicht likken.
4. Vul het formulier geslachtsbepaling voor vogels in
Vul het formulier Early Gender® vogelgeslachtsbepaling volledig in en verstuur het
gefrankeerd in een gesloten envelope aan:
BirdCare Portal
Palet 19 3181 HL
Rozenburg

Incertezza© 2008

Aanvraag formulier
Klantnummer
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnr.
E-mail
Vogelsoort

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ringnummer

Versneld

Certificaat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
U kunt er voor kiezen om de uitslag versneld in huis te hebben, deze
zal dan met 6 werkdagen bekend zijn. De kosten van een versnelde
procedure is 0,80 euro per vogel extra.
Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op
rekeningnummer 59.91.67.211 t.n.v. Incertezza te Rozenburg onder
vermelding van uw naam en/of klantnummer.
Op het moment dat uw betaling is bijgeschreven krijgt u via de e-mail
een factuur en zal het onderzoek gestart worden.
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