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SLANGENDAG 2022

De Slangendag opent haar deuren om 10.00 uur en sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV kunnen een gratis toegangsbewijs 
bestellen via de website www.snakesociety.nl en indien gewenst een tafel reserveren voor de helft van de prijs, met de 
actiecode op de uitnodiging die in het tweede nummer van Litteratura Serpentium is bijgesloten. Kinderen tot 12 jaar, onder 
begeleiding van een volwassene, hebben eveneens gratis toegang. De toegangsprijs voor niet-leden is € 10,00.

Gedurende de Slangendag is het mogelijk bij onze verenigingsstand oude jaargangen van Litteratura Serpentium te kopen. 
Ook kunt u hier uw lidmaatschapsbijdrage betalen of kunt u zich als nieuw lid opgeven. In de talrijke stands van handelaren 
en hobbyisten kunt u slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. kopen. Ook andere verenigingen pre-
senteren zich.

Geld pinnen bij pinautomaat: dit is op de Slangendag zelf in beperkte mate mogelijk bij stands van dierenwinkels. De dichtst-
bijzijnde banken met pinautomaat zijn op Het Rond bij het Centraal station Houten.

Het is mogelijk om tijdens de Slangendag slangen te kopen en ver ko pen, maar:
• zorg voor de juiste documenten (bijvoorbeeld CITES of verklaring van overdracht). LET OP: voor Annex B dieren (waaronder 

boa’s, pythons en Aziatische cobra’s) dien je niet alleen een overdrachtsverklaring te bezitten dat het betrokken dier in de 
EU is gekweekt, maar dat moet je nu ook kunnen aantonen voor de ouders van het dier.

• de inheemse slangen Coronella austriaca, Natrix helvetica en Vipera berus mogen alleen worden meegebracht met een 
herkomstverklaring waaruit blijkt dat de dieren in gevangenschap zijn gefokt.

• hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mo gelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking tijdens het trans port.
• het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en voedseldieren (alleen muizen, ratten, konijnen, kwartels of hoenders) 

aan te bieden.

Regels gifslangenruimte
Tijdens de Slangendag gelden er speciale regels voor de gifslangenruimte:
• gifslangen zijn slechts toegestaan in de speciaal daarvoor bestemde gifslangenruimte.
• gifslangen moeten individueel in een solide, geheel of gedeeltelijk transparant bakje worden verpakt; het deksel dient met 

plakband te zijn vastgemaakt; er mag geen speling zitten tussen deksel en bak; de ventilatiegaten mogen geen gevaar 
opleveren voor beten, gif spuwende cobra’s of ontsnapping.

• op de bak moet duidelijk de aanduiding ‘GIFTIG’ en/of ‘VENOMOUS’ staan, samen met de wetenschappelijke naam van 
de betreffende soort.

• bakken met gifslangen mogen onder geen enkele voorwaarde in het gebouw worden geopend; het is niet toegestaan 
meerdere gifslangen in één bakje aan te bieden; bij overtreding zullen de dieren door de organisatie voor de duur van de 
Slangendag in beslag worden genomen.

• het is niet toegestaan met stapels losse bakjes met slangen rond te lopen; transport van verscheidene bakjes dient te 
geschieden in een tas, box of iets dergelijks.

• het is verboden om met gifslangen door de ruimte te lopen, tenzij voor transport naar buiten; wie gifslangen heeft gekocht 
en naar de algemene ruimte of kantine gaat, kan zijn slangen kosteloos in bewaring geven bij de slangencrèche.

• de regels voor gifslangen gelden binnen de gifslangenruimte ook voor niet-giftige soorten.
• de organisatie behoudt zich het recht voor om dieren die niet adequaat zijn verpakt uit veiligheidsoverwegingen voor de 

duur van de Slangendag in beslag te nemen; wat onder adequaat wordt verstaan, is ter beoordeling van de organisatie.
• Kinderen onder de 16 jaar hebben slechts onder begeleiding van een volwassene toegang tot de gifslangenruimte. Maar 

voor kleine kinderen onder de 5 jaar is de toegang geheel verboden. Ook kinderwagens en buggies worden niet toegelaten.

Op de geldende regels zal streng worden toegezien. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overtreding dieren voor 
de duur van de Slangendag in beslag te nemen. Aanwezigheid op de Slangendag betekent dat u instemt met de reglementen.

Wij willen u er op wijzen dat in alle ruimten met slangen roken en het gebruik van alcohol niet zijn toegestaan. De 
Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor ver lies, schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van goederen en dieren. De verantwoordelijk-
heid voor de gezondheid van de aangeboden c.q. gekochte dan wel geruilde dieren ligt geheel bij de verkoper en koper. Dit 
geldt ook voor de kwaliteit van alle andere aangeboden waren op de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging dankt u voor uw medewerking en wenst u een prettige en leerzame dag toe.

Reglement Slangendag



SNAKEDAY 2022

The Snakeday opens its doors at 10:00 o’clock and closes at 16:30 hours. Members of the ESS can order a free ticket via 
the website www.snakesociety.nl and reserve a table at half price if desired, using the promotional code on the invitation 
included in the second issue of Litteratura Serpentium. Children up to 12 years old, accompanied by an adult, also have 
free admission. The entrance fee for non-members is € 10.00.

During the Snakeday you can obtain information at the Society stand and buy back volumes of Litteratura Serpentium, 
become a member or renew your membership of the society. There will be stands of commercial dealers and hobbyists 
offering snakes, terrariums, terrarium equipment, books, food animals, etc.

Cash withdrawal will be possible in limited quantities at pet shop stands. The nearest banks with ATM are at ‘Het Rond’ 
square in front of the Central Station of Houten.

It is possible to buy and sell snakes at the Snakeday, but under certain strict conditions:
• Make sure that you have all necessary documents to import and/or export the snakes you intend to bring or take back 

with you. If you bring snakes, bring export permissions (CITES or transfer certificates) with them. PLEASE NOTE: for 
Annex B animals (including boas, pythons and Asian cobras) you must not only have a transfer certificate to demon-
strate that the animal concerned has been bred in the EU, but you must now be able to demonstrate this for the parents 
of the animal too.

• Bringing and selling of the indigenous Dutch species Coronella austriaca, Natrix helvetica and Vipera berus is only 
allowed with a declaration of origin proving they are captive bred.

• Please, handle the snakes as little as possible during the Snakeday; make sure they are (and stay!) packaged securely 
during transport and during the Snakeday.

• It is not permitted to bring other animals than snakes apart from food animals like mice, rats, rabbits, quail and chick-
ens.

Rules for venomous snakes
For safety reasons there are special rules to be obeyed in the venomous snake area:
• Venomous snakes are only allowed in the special venomous snake section of the building.
• Venomous snakes may not be transported in bags and must be housed individually in solid, transparent or partly trans-

parent containers. The lid of each container must be sealed with tape so that no gaps are left between the lid and the 
container.

• Each container should be marked ‘VENOMOUS’ or ‘GIFTIG’ together with the scientific name of the snake.
• It is strictly forbidden to open boxes with venomous snakes during the Snakeday. Ventilation holes may not be so large 

as to allow the animal to escape or bite or spit people.
• It is not allowed to offer more than one venomous snake in a single container otherwise the organisers will confiscate the 

snakes for the duration of the Snakeday.
• If you transport several containers at once, they must be carried together in a bag or box.
• It is not allowed to take venomous snakes out of the venomous snake area unless for direct transport to outside the 

building. If you bought venomous snakes and intend to spend some more time at the Snakeday, a snake crèche is 
available, where you can leave your venomous snakes (free of charge) during the rest of the Snakeday.

• In the venomous snakes area, the rules for venomous snakes are also applicable to non-venomous snakes.
• Snakes that are not packed adequately can be seized by the organisation during the Snakeday for reasons of safety. 

The snakes will be returned at the end of the Snakeday. The definition of adequately is to be determined by the organi-
sation.

• Children under the age of 16 years only have access to the venomous snake section under supervision of an adult. 
Small children under the age of 5 years have no access to the venomous snake section. Also, baby carriages and bug-
gies are not allowed.

These rules will be implemented strictly. The organizers have the right to confiscate animals for the duration of the Snakeday 
when the rules are not adequately obeyed. The definition of adequately is up to the organizers. Your presence on the 
Snakeday means that you accept all rules and regulations.

Finally we want to inform you that in all areas smoking and the use of alcoholic drinks are not allowed. The European 
Snake Society is not responsible for any kind of loss, damage or injury incurred during the Snakeday.

The European Snake Society is not responsible for loss and/or theft of goods and animals. The responsibility for the health 
of the offered or purchased or exchanged animals lies entirely with the seller and buyer. This also applies to the quality of 
all other items offered on the Snakeday.

The European Snake Society counts on your kind cooperation and wishes you a pleasant and valuable stay at the Snakeday.

Regulations Snakeday



EUROPESE SLANGENVERENIGING - EUROPEAN SNAKE SOCIETY

Wordt lid van de Europese Slangenvereniging

Je ontvangt vier kleurennummers per jaar, inclusief gratis entree voor de 
Slangendag en korting als je een tafel op de Slangendag wilt reserveren. 
Informeer op de Slangendag bij onze verenigingstafel of op

www.snakesociety.nl/lidmaatschap

Become a member of the European Snake Society

You will receive four colour magazins per year, bilingual in 
English and Dutch, including free entrance to the Snakeday 
and a discount if you want to reserve a table on the Snakeday. 
Inquire on the Snakeday at our society table or on 

www.snakesociety.nl/lidmaatschap-e
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