
 

 

 
Dit formulier s.v.p. mailen naar akkerbouw.zo@delphy.nl 

 

AANMELDFORMULIER GEWASBESCHERMINGSMANIFESTATIE  2022 
 
Bij deze meld ik mij aan voor deelname.  
Let op beide locaties is het ochtend deel inclusief licentie verlenging “Veiligheid en techniek”!  
 

 Proefboerderij Wijnandsrade  
 Woensdag 29 juni 2022 
 

   Ochtend deel 08.30 - 12:15 uur  incl. licentie verlenging Veiligheid en techniek 
   Middag deel   13.45 - 17.00 uur  
 

 Proefboerderij Vredepeel  
 Dinsdag 5 juli 2022  
 

   Ochtend deel  08.30 - 12:15 uur  incl. licentie verlenging Veiligheid en techniek 
   Middag deel   13.45 - 17.00 uur   
 

Naam cursist:     ______________________________________________ 

Spuitlicentie nummer:  ______________________________________________ 

Geboortedatum:    ______________________________________________ 

Telefoon:       ______________________________________________ 

E-mail:        ______________________________________________ 

 

Onderstaand alleen invullen als u aan het ochtend programma deel neemt:  
Factuur gericht aan: 

Bedrijf   :     ______________________________________________ 

Adres:        ______________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________ 

E-mail:        ______________________________________________ 

 

Ik machtig Delphy om éénmalig het totale bedrag van € 49,50 (excl. BTW) af te schrijven van 
IBAN-nummer:  
 

(Indien u wenst te betalen middels een acceptgiro worden € 11,50 administratiekosten in rekening gebracht) 
 
 
 
Datum:   ___________________    Handtekening:   ___________________ 
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