
INSCHRIJFFORMULIER SPONSOREN
LANDELIJKE POOTAARDAPPELDAG 2019
KWALITEIT TELT

www.delphy.nl

Worldwide Expertise for Food & Flowers

Donderdag 31 januari 2019 - ’t Voorhuys te Emmeloord 

(Graag e-mailen naar j.dogterom@delphy.nl of opsturen naar Delphy, Postbus 7001, 6700 CA Wageningen)

Bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Bankrekeningnr N L

Indien u het IBAN-nummer invult, zullen wij automatisch incasseren. U voorkomt hiermee € 11,50 administratiekosten.

Ik wil deelnemen als sponsor aan de landelijke Pootaardappeldag 2019 en ga akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Organisatoren



www.delphy.nl

Worldwide Expertise for Food & Flowers

INSCHRIJFFORMULIER SPONSOREN
LANDELIJKE POOTAARDAPPELDAG 2019
KWALITEIT TELT

Worldwide Expertise for Food & Flowers

Voor deelname één van de onderstaande mogelijkheden aankruisen

 Hoofdsponsor zijn tegen nader vast te stellen voorwaarden.

   Stand/tafel op bedrijvenplatform + vermelding logo op uitnodiging en andere 

communicatie-uitingen. (3 deelnemers van uw organisatie hebben gratis toe-

gang, extra personen € 35* ).

750 € ex btw

  Logo op de uitnodiging en op andere communicatie-uitingen (3 deelnemers van 

uw organisatie gratis toegang, extra personen € 35*).

350 € ex btw

Mocht u op een andere manier willen bijdragen, neem dan contact op met Jacob 

Dogterom

*We  voeren dit in omdat we de Landelijke Pootaardappeldag graag gratis willen houden voor de pootgoedtelers.

Aandachtspunten

• Wij zijn in totaal met   personen aanwezig (opgave i.v.m. de catering).

• Dit formulier vóór 1 december 2018 ingevuld opsturen of mailen naar Jacob Dogterom, Delphy.

• Eveneens voor 1 december 2018 uw logo in .eps en .jpg mailen naar j.dogerom@delphy.nl.

• Heeft u nog leuke ideeën of andere wensen, of is iets niet duidelijk, laat het ons dan weten.

Algemene voorwaarden deelname Landelijke Pootaardappeldag 2019

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan goederen over personen veroorzaakt 

door of in verband met het deelnemen aan de Pootaardappeldag. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor de schade aan 

goederen van derden, veroorzaakt door het gebruik van de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie 

voor vorderingen van derden. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. 

De organisatie

Delphy in samenwerking met de diverse Pootaardappelacademies.

Contactpersoon: Jacob Dogterom, M 06 53 38 95 07  E j.dogterom@delphy.nl

Organisatoren


