
  

Delphy Workshops 2018-2019 
 

Investeren in kennis, is dat nodig? Een goede ondernemer worden, 

zijn en blijven, doe je vooral door te blijven leren! Stilstand is 

achteruitgang. Delphy biedt u deze winter weer enkele leuke en 

leerzame workshops aan, zodat u weer geheel ‘up to date’ bent:  
 

Ondernemen is lef hebben, een actieve workshop op 

zoek naar uzelf en uw kansen. Welke doelen streeft u 

na en hoe gaat u die bereiken? 

 

i-Spuit, de nieuwste ontwikkelingen in de spuittechniek. 

Onderwerpen: doppenkeuze, regelgeving, verlaagde 

boomhoogte, luchtondersteuning, wingssprayer. 

 

Milieukeur aardappelen. De tafel-aardappelmarkt 

vraagt om Milieukeur/Planet Proof. Alle voorwaarden 

worden uitgebreid met u besproken.  

  

Niet kerende grondbewerking.  Een nieuw systeem van 

grondbewerking leidt tot een toename aan bodemleven 

en vermindert de gevoeligheid voor grote neerslag-

hoeveelheden. 

 

Biologische teelt, een uitgebreide kennismaking. 

Onderwerpen: telen zonder kunstmest en gewasbescherming, 

arbeid, mechanisatie, bouwplan.  

  

Aardappelen te koop, hoe verkoopt u beter uw 

aardappelen.  Onderwerpen: afzetmarkt, 

pool/contract/vrij, termijnmarkt, afzetstrategie. 

  

Een uitgebreidere beschrijving van de workshops vindt u op 

www.delphy.nl  zoek daarna op ‘workshop’. Geef u vandaag nog op 

via het formulier aan de achterzijde, mail uw gegevens naar 

cursus.akkerbouw.zw@delphy.nl  of neem contact op via kantoor 

Westmaas 0186-573011. 

  



  

Inschrijfformulier  

Workshop Delphy 2018-2019 
 
Hierbij schrijf ik mij in voor de workshop: 
 
Omschrijving  workshop  Aantal  

bijeenkomsten 
Aantal 

personen 
Kosten  
(p.p.) * 

Totaal  

Ondernemen is lef hebben 2  €  325 € 

i-Spuit 1  €  175 € 

Milieukeur aardappelteelt 1  €  175 € 

Niet-Kerende grondbewerking 2  €  325 € 

Biologische teelt 3     €  625** € 

Aardappelen te koop 2  €  325 € 

*excl. btw en bij automatische incasso  **per bedrijf, max. 3 personen.     

 

Naam   : ……………………………….………………….……….. 

Straat    : ……………………………….…………………….…….. 

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

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

Telefoon  : ……………………………....………             (bij voorkeur mobiel!) 

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

Ik machtig Delphy om bovengenoemd bedrag (+ 21% BTW) via automatische incasso van 

mijn bank/girorekening af te schrijven.  Dit bedrag wordt afgeschreven zodra ik de workshop 

gevolgd heb. 

 

O   Automatische incasso  

(Als u geen gebruik maakt van automatische incasso zijn we genoodzaakt  € 11,50 
administratiekosten in rekening te brengen)  
 

Bank/gironummer (IBAN):     NL …………………………………………………….. 

 

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

 

Via E-mail naar:   workshop.akkerbouw.zw@delphy.nl 

Of opsturen naar:  Delphy 
Antwoordnummer 935 
3260 WJ  WESTMAAS      (postzegel is niet nodig) 

 
Meer informatie:  Delphy kantoor Westmaas:        0186 – 573011 


