
   

De hele brief faxen naar: 0172-210407 of mailen naar: boomteelt@delphy.nl 

 

Spuitlicentiebijeenkomst ‘Bijvriendelijke gewasbescherming’ 
 

Woensdag 28 september bij veredelaar en imker Marco van Noort Breeding  
 

Delphy organiseert woensdagmiddag 28 september een spuitlicentiebijeenkomst rondom het 

thema ‘Bijvriendelijke gewasbescherming’ bij Marco van Noort Breeding in Warmond. De 

bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur en valt in de categorie ‘teelt’. 
 

Bijen en gewasbescherming is de laatste jaren een belangrijk thema. Marco 

van Noort heeft naast zijn passie voor de veredeling van vaste planten ook een 

passie voor bijen. Hij is al jaren imker en zal hierover vertellen. Vanuit het 

project ‘Blij met de bij’ krijgt u informatie over een duurzame middelenkeuze. 

Een aantal afnemers willen geen middelen meer op producten die schadelijk 

zijn voor bijen. Daarnaast komen ook andere actuele gewasbeschermings-

onderwerpen aan bod zoals resultaten uit het Koepelproject Plantgezondheid 

van de Raad voor de Boomkwekerij. H. van Gerven Mechanisatie zal de 

mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding tonen. 
 

De bijeenkomst kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie. De 

kosten hiervoor bedragen € 65,- (excl. btw). Vanwege een maximum aantal deelnemers, dient u 

zich vooraf aan te melden door dit formulier ingevuld vóór 26 september a.s. te faxen of te 

mailen naar Delphy. 
 

De bijeenkomst start bij camping en zaalverhuur Rianto, Oosteinde 11A, 2361 HB in Warmond. 
 

Op de site van Bureau Erkenningen (www.erkenningen.nl) kunt u vinden welke en hoeveel 

bijeenkomsten u nog moet volgen voor verlenging van uw licentie.  

Vergeet niet tijdens de middag uw geldige licentie mee te nemen! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Delphy 

Team Boomteelt en vasteplantenteelt 
 

Deelnameformulier 

 

 Ja, ik meld me aan en wil dat de bijeenkomst van 28 september van 13.30 tot 16.30 uur 

meetelt voor de verlening van mijn spuitlicentie (categorie teelt). 

 
Bedrijfsnaam: ……………………………………..      Naam cursist: ……………………………………….. 
 

Factuuradres: ……………………………………..      Postcode/Plaats: …………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………      Licentienummer: …………………………………… 
 
E-mailadres: ……………………………………….      Geb.datum: ………………………………………… 

 

 Ik betaal € 65,-  (excl. btw) voor deelname aan de spuitlicentie. 

 

 Ik machtig Delphy om éénmalig het factuurbedrag automatisch af te schrijven van: 

     IBAN NL ………………………………….. 

 Ik betaal niet automatisch en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.  

 

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

 

 


