
    
Spuitlicentiebijeenkomst 

Innovatiedag Boomkwekerij en Vaste planten 

Voor boomkwekers en vaste plantenkwekers 

 

Het hele formulier faxen: 0411 67 87 51 of mailen naar m.joosten@delphy.nl .  

 

 
Op 22 september vindt bij Vaste Plantenkwekerij Lucassen in Afferden de innovatiedag Vaste 
Planten plaats. Deze dag staat in het teken van innovaties die zorgen dat de boomkwekerij en vaste 
plantenteelt klaar is voor de toekomst. Pieter en Marcel Lucassen zijn vooruitstrevende kwekers die 
met regelmaat nieuwe technieken en producten in de kwekerij toepassen. Technieken en producten 
die passen bij een duurzame boomkwekerij en bijvoorbeeld efficiëntie in rooien en planten geven.   

 
De innovatiedag wordt georganiseerd door Delphy team boomteelt en Hessel Marketing & Communicatie. 
 
De innovatiedag vindt plaats op het perceel Milling aan de rand van Afferden. 

Naast en achter het perceel liggen andere percelen met vaste planten zodat de deelnemers een goed beeld 
krijgen van een groot sortiment van bloeiende planten.  
 

 

De bijeenkomst wordt op donderdag 22 september 2016 van 13.00 – 17.00 uur gehouden bij Vaste 
plantenkwekerij Mts. Lucassen, Berkenkamp 9 5851 GA Afferden. Kosten voor het bijwonen van de 
bijeenkomsten bedragen € 60,- per persoon (excl. btw). Ontvangst om 13.00 uur bij Eetcafé het vertier. 
Indien u geen aantekening nodig heeft voor een spuitlicentie dan zijn er geen kosten aan deze bijeenkomst 
verbonden. Wel graag vooraf aanmelden bij Delphy via m.joosten@delphy.nl  

 
Extra informatie:  
Een bijeenkomst telt slechts mee wanneer, op het moment van deelname de licentie geldig is (zie datum op uw 
licentie). Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden op de site van Bureau Erkenningen: 
www.erkenningen.nl. 

 
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving(en), maar enkele dagen voor aanvang een uitnodiging 
per e-mail. 

 

 
Inschrijfformulier 

 Ja, ik neem deel aan de spuitlicentiebijeenkomst op 22 september 2016 bij Mts. Lucassen.  

 

Bedrijfsnaam:   

Adres:  
Postcode/Plaats
:  

Naam cursist:   

Geb.datum:  
Licentienummer
:  

E-mailadres:  Telefoonnr.  

 

 Ik machtig DLV Plant BV om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijven van IBAN 

nummer: NL .…………………………….……………………………………....  
  

 Ik maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.  

 
 

Datum: ………………………………….……                                      Handtekening: ………………………………….…… 
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