Gezond gewas begint met een gezonde bodem
Voor boomkwekers en vaste plantenkwekers
Hierbij nodigen wij u uit om ‘De Demodag Boomkwekerij’ te bezoeken. Deze dag organiseren we in het
kader van het project ‘Leve(n) de Bodem’. In dit project ligt de focus op de kwaliteit van de organische
stof, het verbeteren van de bodemstructuur en bodemleven. De dag zal gehouden worden op 15
september 2017 bij Louis van den Broek Boomkwekerijen, Luitertweg 5 in Klein-Zundert. De middag start
om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Voor de bezoekers is er ook een mogelijkheid om de middag mee
te laten tellen voor verlenging van de spuitlicentie (categorie Teelt).
Op het bedrijf worden demo’s aangelegd en technieken en maatregelen gedemonstreerd die een
ondernemer zelf kan toepassen op zijn bedrijf om de bodemkwaliteit en plantkwaliteit te verbeteren. Ook
zijn er demonstraties van machines en zijn er leveranciers aanwezig die hun producten verder zullen
toelichten.
U wordt in de loop van de middag langs de proeven en demonstrateurs geleid die uitleg geven bij wat er
te zien is.
Het bezoek aan de demodag is gratis, wel willen wij graag een aanmelding van u ontvangen in verband met de catering.
Indien u de middag mee wil laten tellen voor verlening van uw spuitlicentie bedragen de kosten € 60,- p.p. (excl. btw).

Extra informatie:

Inschrijfformulier
Ik kom naar De Demodag Boomkwekerij op 15 september 2017 en neem wel / niet deel voor de spuitlicentie.
Bedrijfsnaam:
Adres:

Postcode/Plaats:

Naam cursist:
Geb.datum:

Licentienummer:

E-mailadres:

Telefoonnr.



Ik machtig Delphy 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: ………………………………….……

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.
Het hele formulier faxen: 0411 67 87 51, mailen: m.joosten@delphy.nl of sturen naar: Delphy, Heesterakker 2F , 5281 LV Boxtel.

