Uitnodiging spuitlicentiebijeenkomst ‘Veiligheid en techniek’
dinsdagavond 17 juli bij Gebr. van Eijk
Samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en andere partijen organiseert
Delphy weer een avond die mee kan tellen voor de verlenging van uw spuitlicentie. Ook als u al
voldoende spuitlicentiepunten heeft, bent u natuurlijk van harte welkom. Deze bijeenkomst wordt
gehouden op dinsdagavond 17 juli bij Gebr. van Eijk aan de Molenkolk 39a in Boskoop.
De avond start om 19.00 uur en het programma duurt tot ca. 22.30 uur. Tijdens de avond maakt
u een rondgang en krijgt u informatie over diverse actuele thema’s zoals biologische bestrijding
van spint, spuittechniek, nieuwe etiketteksten en veiligheid. Tuinbranche Nederland vertelt over de
duurzaamheidseisen in de tuinbranche.
De bijeenkomst kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie en valt in de categorie
‘veiligheid en techniek’. De kosten hiervoor bedragen € 50,- (excl. btw) voor leden van SBGB en
€ 65,- (excl. btw) voor niet-leden. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier ingevuld
vóór 16 juli a.s. te faxen of te mailen naar Delphy.
Meer informatie over welke en hoeveel bijeenkomsten u nog moet volgen kunt u vinden op de
website van Bureau Erkenningen (www.erkenningen.nl).
Vergeet niet tijdens de avond uw spuitpasje mee te nemen!
Met vriendelijke groet,
Delphy
Team Boomteelt

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Michiel Gerritsen
Deelnameformulier

 Ja, ik wil dat de bijeenkomst van 17 juli van 19.00 tot 22.30 uur meetelt voor de verlening
van mijn spuitlicentie (categorie veiligheid en techniek).

Bedrijfsnaam: ……………………………………..

Naam cursist: ………………………………………..

Telefoonnummer: …………………………………

Licentienummer: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………….

Geb.datum: …………………………………………

 Ik ben lid van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop / ik wil mij aanmelden als lid en
betaal € 50,- (excl. btw) voor deelname aan de spuitlicentie.

 Ik ben geen lid en betaal € 65,- (excl. btw) voor deelname aan de spuitlicentie.
 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: …………………………………..

De hele brief faxen naar: 0172-210407 of mailen naar: boomteelt@delphy.nl

