
 

 
 

 

Spuitlicentiebijeenkomst vrijdag 28 augustus bij  
Kwekerij Jacobshoek 

 
Bijeenkomst voldoet aan Covid-19 richtlijnen RIVM: kleine groepen, 1,5 m afstand 

 
 
Delphy organiseert vrijdag 28 augustus 2020 een bijeenkomst bij Kwekerij Jacobshoek aan de 

Warmoeskade 3 in Boskoop, die mee kan telen voor de verlenging van de spuitlicentie. Kwekerij 

Jacobshoek is gespecialiseerd in het kweken van heesterplantgoed en heeft een nieuwe kas en 

bedrijfsgebouw.  

 
De bijeenkomst wordt georganiseerd binnen de Covid-19 richtlijnen van de overheid. U dient zich van te 

voren aan te melden. U wordt ingedeeld in een tijdblok van max. 20 mensen en zal na een introductie 

in kleine groepen (5 mensen) een ronde maken over het bedrijf zodat het mogelijk is 1,5 meter afstand 

aan te houden. 

 

Tijdens de bijeenkomst kunt u het nieuwe bedrijfsgebouw en een nieuwe VDH-foliekas bekijken.  

Er wordt o.a. aandacht besteed aan een demo met biologische bestrijding van spint, trips, 

weekhuidmijten en luis die wordt uitgevoerd op het bedrijf in het kader van projecten  

‘Bee Deals’ en ‘Boomkwekers Weten van Water’.  

Daarnaast is er aandacht voor andere actuele gewasbeschermingszaken. 
 

   
 

De bijeenkomst kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie en valt in de categorie ‘teelt’. De 

kosten bedragen € 75,- (excl. btw). Vooraf aanmelden is verplicht voor alle deelnemers door 

onderstaand formulier vóór 19 augustus ingevuld te mailen naar Delphy. U ontvangt bericht of er 

voldoende plaats is en in welk tijdsblok u bent ingedeeld. 

 

Wilt u de nieuwbouw bij Kwekerij Jacobshoek bezoeken maar heeft u geen interesse in het complete 

spuitlicentieprogramma, dan kun u zich aanmelden voor een bezoek op donderdagavond 27 augustus 

2020 om 19.30 uur. Ook hiervoor is vooraf aanmelden nodig i.v.m. Covid-19 richtlijnen en geldt een 

maximum aantal bezoekers. 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Delphy     

Team Boomteelt   

 

Het project Weten van Water wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-

Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3 en loopt tot eind 2020. 
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Inschrijfformulier 
 

❑ Ja, ik wil deelnemen aan de spuitlicentiebijeenkomst bij Kwekerij Jacobshoek op vrijdag  
28 augustus. 

 

Geef hieronder aan naar welk tijdblok uw voorkeur uit gaat: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………….     Deelnemer: ………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………     Licentienummer: ………………………………………………… 

 

E-mailadres: …………………………………………………………..     Geb.datum: ………………………………………………………. 

 

E-mailadres factuur: ………………………………………..…… 

 

❑ Ik machtig Delphy om éénmalig het factuurbedrag automatisch af te schrijven van: 

 

IBAN NL ………………………………………………….……… 

 

❑ Ik betaal niet automatisch en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.  

 

 

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

 
 

❑ Ik wil graag donderavond 27 augustus Kwekerij Jacobshoek bezichtigen (zonder spuitlicentie). 

 

Bedrijfsnaam: ……………………………..…...………..     Deelnemer: …………..……..…………………………….. 

 

Telefoonnummer: ………………………..…..…………     E-mailadres: ……………...……………………………….       
 

 

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: j.blanken@delphy.nl 

 
 
Vanwege de Covid-19 richtlijnen is er toegang voor een beperkt aantal deelnemers.  

Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan! 
 
U krijgt bericht of er nog plaats is en in welk tijdvak u bent ingedeeld.  
In het belang van u en anderen houden we 1,5 meter aan tijdens de bijeenkomst. 
 

 1e keuze 2e keuze 3e keuze 

 

10.00-12.00 uur □ □ □ 

 

13.00-15.00 uur □ □ □ 

 

15.30-17.30 uur □ □ □ 
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