
                                                                                                               

                                                                                                                                                                          
              

Velddag fruitteelt spuitlicentiebijeenkomst (categorie teelt) 

18 augustus 2020 
 

Het hele formulier mailen aan: m.joosten@delphy.nl of sturen naar: Delphy, Heesterakker 2F , 5281 LV Boxtel.  

Graag nodigen wij u uit voor de velddag fruitteelt, bij Fruitbedrijf Wouters in Reijmerstok. 
 

Datum en tijd: dinsdagmiddag 18 augustus 2020. 
Locatie: Fruitbedrijf Wouters, Groenendalsbergweg 1, 6274 NS Reijmerstok. 
 
In verband met Covid 19 zult u een aanvangstijdstip toegewezen krijgen. Dat kan vanaf 12.15 uur 
zijn. Aanmelden voor 10 augustus is verplicht in verband met Covid 19 en catering. 
 

 
Het bezoek aan deze kost € 30,-- Wilt u de middag laten gelden voor de verlenging van de spuitlicentie 
dan bedragen de kosten € 65,-- per persoon (excl. BTW). U dient op uw aangegeven tijd aanwezig te zijn 
en geleide rondgang geheel te volgen. U ontvangt hiervoor enkele dagen voor 18 augustus een mail. 
Indien u samen met een collega in hetzelfde groepje wilt zitten in verband met samen rijden graag 
aangeven op het formulier. In één groepje mogen maximaal 5 mensen. Met uw inschrijfformulier ook een 
kopie van uw pasje meesturen. 
 

Extra informatie: 
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving(en), maar enkele dagen voor aanvang een uitnodiging  
per e-mail met tijdstip van ontvangst.  Uw pasje moet geldig zijn op de datum van de bijeenkomst.                  

 
 

 

                              

 

Inschrijfformulier 

 Ik kom naar de bijeenkomst op 18 augustus 2020 en neem wel/niet  deel voor de spuitlicentie. 
 

Bedrijfsnaam:   

Adres:  Postcode/Plaats:  

Naam cursist:   

Geb.datum:  Licentienummer:  

E-mailadres:  Telefoonnr.  

 
  Samen in groepje met: ………………………………………………………………… 
 

 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: ………………………………….…… 

 

http://portal.dlvplant.nl/organisatie/communicatie/Logos/Forms/DispForm.aspx?ID=11
mailto:m.joosten@delphy.nl
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Extra aandachtspunten i.v.m. COVID  

 
Om de bijeenkomst veilig te laten verlopen voor u als deelnemer en de andere bezoekers hebben wij een protocol 
opgesteld. Wij richten de locatie zodanig in dat er rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand tussen 
deelnemers en bezoekers. Wij verwachten echter ook een eigen verantwoordelijkheid van een ieder.  
 
Een dag voor de bijeenkomst zullen wij via de mail u de volgende vragen stellen. Die wij tevens ook op de dag zelf 
bij aanmelding aan u zullen stellen. Beantwoord u één van de vragen met ‘ja’, dan moeten wij u vragen thuis te 
blijven. 
 

• Had u één of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of 
koorts, benauwdheid, reuk of smaakverlies? 

• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/ of benauwdheidsklachten? 

• Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in het lab)? 

• Heeft u huisgenoten/ gezinslid met het nieuwe corona virus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met 
hem/ haar gehad, terwijl hij/ zij nog klachten had? 

• Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld? 
 
 

Enkele andere aanbevelingen  

• Indien u één of enkele dagen van te voeren voorziet dat u niet kunt komen, dan graag afmelden. 

• Kom precies op het door ons aangegeven tijdstip 

• Zorg dat u van te voren naar het toilet bent geweest 

• Laat alle overbodige spullen in de auto 

• Bij aankomst: handen met alcohol schoonmaken. 

• Wilt u toch naar toilet. Dan kan dat in de loods: houdt daar 1,5 meter afstand of in personeel toilet  

• Het is belangrijk om de 1,5 meter afstand te bewaren.   
 
Aankomst: 

• Volg bordjes parkeren 

• Routing op terrein met pijlen 

• Bij aankomst kunt u zich aanmelden door een handtekening te zetten op het formulier bij binnenkomst 

• Bij ‘koffie to go’  koffie pakken en doorlopen naar buiten 

• Buiten wachten tot uitleg en groepjes van 5 personen onder leiding van begeleider maken een ronde  

• U kunt bij vertrek vanuit het startpunt een flesje water meenemen. 
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