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Diensten en producten worden steeds geleverd onder toepassing van onze algemene voorwaarden, in de meest recente 

versie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Op verzoek zenden wij u de voorwaarden 

kosteloos toe. Tevens vindt u de algemene voorwaarden op onze website. 

 

Innovatiedag Boomkwekerij en Vaste Planten 

Bij Vaste Plantenkwekerij Lucassen 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Innovatiedag Boomkwekerij en Vaste Planten bij 

Vaste Plantenkwekerij Lucassen in Afferden. Om toekomstgericht te ondernemen is een regelmatige 

innovatie essentieel.  

U toont als deelnemend bedrijf, onderwijs- of onderzoeksinstelling tijdens de dag innovatieve 

producten, machines en nieuwe methoden en technieken voor boomkwekers en vaste 

plantenkwekers. Ook is er ruimte voor demonstraties. De deelnemers worden langs de stands en 

demo’s geleid zodat u uw verhaal direct aan de geïnteresseerden kunt richten. 

Het middagprogramma telt mee voor de verlenging van de spuitlicentie. Dat betekent concreet dat 

uw bijdrage ook bestaat uit kennisoverdracht aan de deelnemers die de middag bezoeken.   

 

Via het bijgevoegde formulier kunt u zich opgeven voor de Innovatiedag. Graag vernemen wij ook uw 

wensen. In verband met de organisatie ontvangen wij graag uw inschrijving voor 28 augustus  

aanstaande. Wilt u ook een proef of demo aanleggen dan zouden wij het prettig vinden dat u zich ook 

tijdig opgeeft zodat wij met de inrichting van de proeven en demo-velden daarmee rekening kunnen 

houden.  

 

Voor meer informatie over de dag kunt u terecht bij Hans Smeets, 06-51335936 of Esther Hessel 06-

43278858.  

 

Met vriendelijke groet,  

Pieter Lucassen, Vaste Plantenkwekerij Lucassen, Hans Smeets, Delphy en Esther Hessel, Hessel 

Marketing & Communicatie 

      

Datum Ons kenmerk Telefoonnummer Uw brief van/kenmerk 

9 augustus 2016 16037EH/HS/mj  0411-652525  

    
Onderwerp  E-mail  

Innovatiedag  m.joosten@delpy.nl  

Delphy 

Heesterakker 2 F 

5281 LV Boxtel 

 

Telefoon 0411 65 25 25 

Fax 0411 67 87 51 

 

www.delphy.nl 
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OPGAVEFORMULIER voor de Innovatiedag Vaste Planten en Boomkwekerij bij Vaste 

Plantenkwekerij Lucassen, donderdag 22 september 2016 

 

In verband met de organisatie en planning verzoeken wij u per omgaande het volledige 

opgaveformulier ondertekend aan ons te retourneren per e-mail of fax. Tevens ook uw logo mailen 

om op te kunnen nemen in het programmaboekje. 

 

Delphy 

T.a.v. Marianne Joosten 

Faxnummer: 0411 – 678 751 

E-mail: m.joosten@delphy.nl 

 

Ondergetekende, neemt deel aan de Innovatiedag Boomkwekerij en Vaste Planten 

22 september 2016  

 

Bedrijfsnaam:  .....................................................................................................  

 

Contactpersoon:  ..................................................................................................  

 

Straat:  ...............................................................................................................  

 

Postcode: ……………………..   Woonplaats :  ................................................................  

 

Telefoon:  ............................................................................................................  

 

Mobiel:  ...............................................................................................................  

 

Fax:  ...................................................................................................................  

 

E-mail :  ..............................................................................................................  

 

Website adres:  ....................................................................................................  

 

 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. 

 

BTW-nummer: ……………………………………… (alleen voor buitenlandse ondernemingen) 

 

U krijgt een factuur toegestuurd, ook als u automatisch laat incasseren. 

 

Handtekening:                                                 Datum en Plaats: 
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Aankruisen indien van toepassing 

 

 Het bedrijf/instelling wil een demonstratie van een machine of een demonstratie van een proef 

laten zien  

Wij willen dat de organisatie contact met ons opneemt. Prijs in overleg. 

 Wij willen graag een plaats op het bedrijvenplein. Dit is een plaats buiten, aan de rand van het 

perceel.  

 

De organisatie zal de deelnemers op het buitenterrein indelen op een viertal sub pleinen. 

U kunt wel een voorkeur aangeven. 

 Teelt algemeen 

 Onkruidbestrijding,  

 Bodemverbetering (groenbemesters en producten)  

 Plantversterking  

 Bijen en biodiversiteit  

 Emissiebeperking 

 

We kiezen voor de volgende stand. 

 Eigen stand, maximale afmeting 4 x 4 m, 

kosten deelname € 350,- (excl. BTW) 

 Marktkraam van de organisatie ,  

kosten deelname € 250,- (excl. BTW). 

 A5 advertentie in het programmaboekje 

Kosten € 50,--(excl BTW). 

 

Elektriciteit in uw stand? 

 Geen elektriciteit nodig 

 Wel elektriciteit (krachtstroom) nodig voor:  ......................................................  

 

Als deelnemer aan de dag: 

 wordt u opgenomen in alle communicatie-uitingen voor en na de innovatiedag.  

 wordt uw logo op de desbetreffende websitepagina van Delphy en de website 

www.bomenvoordetoekomst.nl opgenomen. 

 In het programmaboekje zal de door u geleverde informatie en tevens uw bedrijfslogo 

geplaatst worden.  

 

  

Aanvullende info voor programmaboekje voor bezoekers 

De belangrijkste activiteiten/producten/merken van mijn bedrijf zijn:   

 

 ..........................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................  

http://www.bomenvoordetoekomst.nl/

