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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. 

Geachte relatie, 

 

Vanwege de complexiteit die de aardbeienteelt vanaf plantopkweek tot productie met zich meebrengt is 

het van belang om de benodigde teeltkennis up-to-date te houden.  

Dit geldt zowel voor uzelf als ondernemer/teler, maar zeker ook voor uw bedrijfsleider/ teeltchef, uw 

medewerker gewasbescherming en/of andere medewerkers. 

 

Om uw kennis up-to-date te houden zijn er diverse mogelijkheden, zoals studieclubs, vakbladen, 

teelttechnische bedrijfsbegeleiding en cursussen. Met deze brief willen wij u informeren over de 

cursussen die wij u als Delphy, Team aardbeien, deze winter kunnen aanbieden. 

 

Binnen Team Aardbeien zijn momenteel 15 Nederlandse en 3 Belgische adviseurs werkzaam die 

teelttechnische en bedrijfseconomische bedrijfsbegeleiding geven aan ongeveer 550 telers in binnen- 

en buitenland, waarmee dit team marktleider is in de adviesmarkt bij de aardbeiensector. Onze 

adviseurs beschikken allen over een gedegen achtergrond wat betreft de plantenteelt in het algemeen 

en de teelt van aardbeien in het bijzonder. Door bijscholing en onderzoek houden onze adviseurs hun 

kennis en expertise up-to-date, waardoor wij uitstekend in staat zijn om uw vragen rondom de 

aardbeienteelt te beantwoorden.  

 

De bij ons aanwezige kennis hebben wij gebundeld in een drietal cursussen, elk met een eigen 

specifiek onderwerp, welke worden toegelicht in het cursusoverzicht (zie bijlage). 

Deze cursussen worden deze winter (januari-februari) gegeven wat voor u of uw medewerkers een 

mooie gelegenheid is om de diverse facetten van de aardbeienteelt nog eens op een rijtje te zetten 

alvorens een nieuw seizoen van start gaat.  
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Wanneer u of uw medewerker(s) willen deelnemen aan één van de cursussen uit het cursusoverzicht 

dan kunt u zich aanmelden door middel van het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Aanmelding is 

mogelijk tot vrijdag 13 december 2019  a.s.  

 

Al de cursussen worden in 2 dagdelen gegeven en kennen een deelnemerslimiet, welke afhankelijk is 

van de cursus. Wij hebben gekozen voor deze limiet zodat de groepsgrootte overzichtelijk blijft 

waarmee u als deelnemer optimaal profiteert van de informatieoverdracht en er voor iedereen ruim 

voldoende mogelijkheden zijn voor het stellen van vragen. Bij overschrijding van de deelnemerslimiet 

worden de deelnemers op volgorde van aanmelding tot de cursus toegelaten.  
 

Na de sluiting van de inschrijfperiode ontvangt u zo spoedig mogelijk informatie over de verdere 

voortgang. De cursuslocatie is het Delphy-kantoor in Horst. 

 

Bij al onze cursussen verstrekken wij een cursusmap en/of achtergrondinformatie over specifieke 

onderwerpen van de aardbeienteelt. Bij enkele cursussen wordt de inhoud gedeeltelijk afgestemd op 

de voorkennis en kennisbehoefte van de cursisten waarmee wij trachten zoveel mogelijk aan te sluiten 

op uw kennisbehoefte. Om de voorkennis van de deelnemers zo goed mogelijk in beeld te krijgen, 

vragen we u om op het aanmeldingsformulier uw kennisniveau aan te geven. Met de cursus 

gewasbescherming kunt u twee studiepunten behalen die benodigd zijn voor het verlengen van uw 

spuitlicentie 

 

Tot slot wil ik u attenderen op het feit dat wij ook maatwerk kunnen leveren indien het cursusaanbod 

niet aan uw wensen voldoet of mogelijk te in- of extensief is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één of 

meerdere themabijeenkomsten te organiseren die tegemoet komen aan uw specifieke wensen. Wilt u 

meer informatie over deze bijeenkomsten neemt u dan s.v.p. contact op met ondergetekende. 

 

Heeft u nog vragen over het aanbod van onze cursussen? Neemt u dan contact op met ons 

secretariaat (tel. 077-3987500) . 

 

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de cursussen die wij u kunnen 

aanbieden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

i.o. 

 

Ad van Laarhoven 

Manager Team Aardbeien 


