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SNAKE DAY 2017
The European Snake Society organizes its next annual 
Snake Day on Sunday 8 October 2017 at Expo Houten 
in Houten (5 km south of Utrecht), in the Netherlands. 
The address is Meidoornkade 24, and it can be reached 
by regional coach from Utrecht railway station or by 
coach from Houten railway station. If you travel by 
car choose exit Houten on the A27 and follow the 
signs for the industrial park Doornkade (also see map 
below). The Snake Day opens at 10:00 o’clock and 
closes at 16:30 hours. Admission is free for members 
of the European Snake Society and their children in the 
age under 12 years, provided they bring the original 
entrance ticket sent with Litteratura Serpentium. Non-
members pay an entrance fee of € 7,50. During the 
Snake Day you can obtain information at the Society 
stand and buy back volumes of Litteratura Serpentium 
or renew your membership of the society. There will 
be stands of commercial dealers offering snakes, ter-
rariums, terrarium equipment, books, food animals, etc.

Those who want to make a table reservation may 
contact Marc Krikke, preferably by e-mail: secretary. 
snakesociety@gmail.com. Marc can also be reached by 
phone, +31 (0)30-7610276 / (0)6-53510069. Questions 
about a reservation that has already been confirmed can 
also be directed to Marc Krikke. A few weeks before the 
Snake Day a list will be published of the exhibitors with 
their table numbers at our website www.snakesociety.nl.

Cash withdrawal at the Snake Day will be possible 
in limited quantities at the Society stand and at the 
table of individual exposants. The nearest banks with 
ATM are at ‘Het Rond’ square in front of the Central 
Station of Houten.

It is possible to buy or sell snakes at the Snake Day, 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 decla-
rations) with them.

• It is forbidden to bring or trade any of the indigenous 
Dutch species: Coronella austriaca, Natrix natrix and 
Vipera berus.

• Please, handle the snakes as little as possible during 
the Snake Day; make sure they are (and stay!) pack-
aged during transport and during the Snake Day.

• It is not permitted to bring other animals than snakes 
apart from food animals like mice and rats. 

Rules for venomous snakes 
For safety reasons there are special rules to be obeyed 
in the venomous snake area:

SLANGENDAG 2017
De volgende slangendag vindt plaats op zondag 8 
oktober 2017 in Expo Houten, Meidoornkade 24 in 
Houten (Utrecht).

Degenen die (een) tafel(s) willen reserveren, kunnen 
contact opnemen met Marc Krikke, bij voorkeur per 
e-mail op secretary.snakesociety@gmail.com. Marc is
telefonisch bereikbaar op 030-7610276 / 06-53510069.
Ook voor vragen over uw reeds bevestigde reserve-
ring kunt u bij Marc terecht. Een paar weken voor de
Slangendag zal op de website (www.snakesociety.nl)
een overzicht worden gegeven van de standhouders
met de tafelindeling.

De Slangendag opent haar deuren om 10.00 uur en 
sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV hebben gratis 
toegang op vertoon van het originele toegangsbewijs 
dat in de tweede aflevering van Litteratura Serpentium 
bijgesloten zit. Kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding 
van een volwassene, hebben eveneens gratis toegang. 
De toegangsprijs voor niet-leden bedraagt € 7,50.

Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze vereni-
gingsstand 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 kunt u slangen, terrari-
umbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. kopen. 
Ook andere verenigingen presenteren zich.

Geld pinnen bij pinautomaat: dit is op de Slangendag 
zelf in beperkte mate mogelijk bij de verenigingsstand 
en soms bij standhouders. De dichtstbijzijnde banken 
met pinautomaat zijn op Het Rond bij het Centraal 
station Houten.

Het is mogelijk om tijdens de Slangendag slangen te 
verkopen, maar:
• zorg voor de juiste documenten (bijvoorbeeld CITES

en verklaring van overdracht).
• het is verboden inheemse slangen mee te brengen

(Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera berus).
• hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min

mogelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking tij-
dens het transport.

• het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en
voedseldieren (alleen muizen, ratten, konijnen, kwar-
tels 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.
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• 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, transpar-
ent or partly transparent containers. The lid of each 
container must be sealed with broad tape so that no 
gaps are left between the lid and the container.

• Each container should be marked ‘VENOMOUS’, 
together with the scientific name of the snake.

• It is strictly forbidden to open boxes with venomous 
snakes during the Snake Day. Ventilation holes may 
not be so large as to allow the animal to escape or 
bite people.

• It is not allowed to offer more than one venomous 
snake in a container otherwise the organizers will con-
fiscate the snakes for the duration of the Snake Day.

• 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 Snake 
Day, a snake crèche is available, where you can 
leave your venomous snakes (free of charge) during 
the rest of the Snake Day.

• In the venomous snake area, the rules for venomous 
snakes also apply to non-venomous snakes.

• Snakes that are not packed adequately can be 
seized by the organization during the Snake Day for 
reasons of safety. The snakes will be returned at the 
end of the Snake Day. The definition of adequately is 
to be determined by the organization. 

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

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

We count on your kind cooperation and we wish you a 
pleasant stay at the Snake Day.

Legislation 
Visit: http://www.snakesociety.nl/formulieren/
legislation-snakeday.pdf for an overview of the 
Dutch and European legislation on the trade in 
snakes on the Snake Day at Houten, Netherlands.

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 is entirely with the seller and buyer. This also 
applies to all other items offered on the Snake Day.

• 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 of ontsnapping.

• op de bak moet duidelijk de aanduiding GIFTIG
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 verscheidene gifslangen in een 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 meerdere
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 gifslan-
gen heeft gekocht en naar de algemene ruimte of
kantine gaat, kan zijn slangen in bewaring geven bij
de slangencrèche.

• de regels voor gifslangen gelden binnen de gifslan-
genruimte ook voor niet-giftige soorten.

• de organisatie behoudt zich het recht voor om dieren
die niet adequaat zijn verpakt uit veiligheidsoverwe-
gingen voor de duur van de Slangendag in beslag te
nemen; wat onder adequaat wordt verstaan, is ter
beoordeling van de organisatie.

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

Wij wijzen u erop dat gebruik van alcohol en roken niet 
is toegestaan in de ruimten met slangen. De Europese 
Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor verlies, 
schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag. De 
Europese Slangenvereniging dankt u voor uw mede-
werking en wenst u een prettige en leerzame dag toe.

Wettelijke bepalingen 
Ga naar http://www.snakesociety.nl/formulieren/
wetgeving-slangendag.pdf voor een overzicht van 
de Nederlandse en Europese wetgeving voor de 
handel in beschermde diersoorten, waaraan op de 
Slangendag strikt de hand zal worden gehouden!

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



GRATIS TOEGANGSKAART! 
FREE ENTRANCE TICKET!

EUROPESE SLANGENVERENIGING - EUROPEAN SNAKE SOCIETY

$

Tegen inlevering van deze originele bon gratis toegang tot de slangendag 
2017 voor één volwassen lid van de Europese Slangenvereniging

Free entrance with this ticket for one adult member of 
the European Snake Society

entreebewijs    2017

entrance ticket




