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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. 

Promoot uw product en bedrijf op “de Demodag” boomkwekerij 2017! 

 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan “De Demodag” Boomkwekerij. 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 voorkomen van verdichting. De 

dag zal gehouden worden op 15 september 2017 bij Louis van den Broek Boomkwekerijen in 

Klein Zundert. De middag start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Voor de bezoekers is er 

ook een mogelijkheid om deel te nemen voor de spuitlicentie. 

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. 

“De Demodag” Boomkwekerij is een unieke kans om uw product, maatregel of systeem onder de 

aandacht te brengen en te promoten. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een 

informatiemarkt met stands en marktkramen om uw bedrijf te profileren. Via het bijgevoegde 

formulier kunt u zich opgeven voor “De Demodag” Boomkwekerij 2017. Geef daarbij uw wensen 

aan. Voor informatie kunt u terecht bij Eugène van Abeelen 06-53946072.Voor organisatorische 

vragen kunt u terecht bij het secretariaat, Marianne Joosten, 0411-652525. De organisatie is een 

activiteit van het project Tuinbouw Onderzoek & Innovatieplatform Brabant. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Boomteelt van Delphy. 

                     
    

 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 
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Heesterakker 2 F 

5281 LV Boxtel 

 

Telefoon 0411 65 25 25 

Fax 0411 67 87 51 
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OPGAVE FORMULIER DE DEMODAG 2017 

 

 

In verband met de organisatie en planning verzoeken wij u vóór 15 juli a.s. dit formulier + bijlage 

(z.o.z.) naar ons op te sturen of te mailen. 

 

Opsturen of  naar:                        Delphy team Boomteelt 

                                                   t.a.v. Marianne Joosten 

                                                   Postbus 840 

                                                   5280 AV  Boxtel 

                                                   tel: 0411-65 25 25 

                                                   e-mail: m.joosten@delphy.nl 

 

 

Ondergetekende, neemt deel aan “De Demomiddag” op vrijdag 15 september 2017 en draagt €450,-- (excl. 

BTW) bij in de kosten van de organisatie. 

 

Hieronder keuze weergeven voor marktkraam of eigen stand 

 

0 Marktkraam à € 450,-- binnen/buiten 

0 Eigen stand à € 450,-- binnen/buiten 

 

 

Bedrijfsnaam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Straat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postcode : …………………….. Woonplaats : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mobiel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fax : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Automatisch incasso ja/nee; IBAN Rekeningnummer…………………………………………………………… 
Bij geen automatisch incasso wordt € 11,50  ex BTW in rekening gebracht. 
U krijgt een rekening. Deze moet voldaan zijn voor 10 september 2017. 
 
 
Handtekening : ………………………………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE OPGAVEFORMULIER “DE DEMODAG” 

 

Graag willen wij een aantal zaken van u weten voor de organisatie:  

(aankruisen wat van toepassing is) 

 

Welke stand wilt u gebruiken? 

 

O  Eigen stand  afmetingen: Breedte …………… Diepte …………   Hoogte …… 

 

O  Marktkraam van de organisatie (tafel ong. 2 m x 0,8 m) 

 

Heeft u elektriciteit nodig in uw stand? 

 

O  Geen elektriciteit nodig 

O  Wel elektriciteit nodig voor :    

 

Aanvullende info voor programmaboekje voor bezoekers: 

 

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

 

 

 

 

  

Demonstratie vollegrond 

 

Welke machine wilt u demonstreren?  

 

1)   

 

*Toelichting en foto mailen naar M.joosten@delphy.nl i.v.m. opname in programmaboekje 

 

 

O  Het bedrijf/instelling wil vooraf een demo aanleggen t.b.v. de demodag. Wij willen  

    dat de organisatie contact met ons opneemt (aankruisen indien van toepassing). 

 

 

Opmerkingen :    

 

 

mailto:M.joosten@delphy.nl

