Programma
Marktverkenning en handelsmissie bodem en meststoffen
Frankrijk | 9 – 14 september 2019
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 26 juli 2019
Maandag 9 september:
Op eigen gelegenheid reizen naar Rennes
Optie 1: vliegen vanaf Schiphol met KLM Air France (vertrek 16:40)
Optie 2: trein – Thalys
18:00 Aankomst in Rennes en gezamenlijk vervoer naar het hotel
20:30 Avondeten
Dinsdag 10 september:
Bezoek aan een grote coöperatie van varkenshouders, gesprek over hoe zij omgaan met het
mestoverschot
Bezoek aan een mestverwerker in Bretagne
Woensdag 11 september:
Bezoek aan de grote landbouwbeurs SPACE, mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de Franse
mestmarkt en produceren op de Franse markt
Netwerkevenement met de Nederlandse ambassade
Hier is een mogelijkheid om in te haken in het programma. Wanneer u op eigen gelegenheid reist naar Rennes
wordt u om 18:00 opgehaald van het vliegveld of treinstation.
Donderdag 12 september:
Bezoek aan akkerbouwer en loonwerker
Presentaties over mestaanwending en mest opslag in Frankrijk
Aandacht voor de wet- en regelgeving
Vrijdag 13 en zaterdag 14 september:
Bezoek aan de landbouwkamer en onderzoeksinstituut, met aandacht voor de bodemkwaliteit en de
nutriënten behoefte van de bodem.
Bezoek van akkerbouwer(s) met een duidelijke behoefte aan organische mest
Mogelijkheid om je als bedrijf te presenteren
Bezoek aan mestverwerkingsinstallatie
Op zaterdag 14 september komen we aan het einde van de middag weer met de bus in Nederland terug. Er is de
mogelijkheid om in Eindhoven of bij Schiphol uit te stappen.

Aanmeldformulier
Marktverkenning en handelsmissie bodem en meststoffen
Frankrijk | 9 – 14 september 2019
Ik neem deel aan de marktverkenning en handelsmissie bodem en meststoffen naar Frankrijk.
o

Optie 1: van 9 tot en met 14 september. Ik ga akkoord met een deelnameprijs van €1795 op basis van
een eenpersoonskamer of €1595 op basis van een tweepersoonskamer. In de deelnameprijs is het
volgende inbegrepen:
✓ Intake en organisatie van het volledige missieprogramma
✓ Bedrijfsbezoeken, presentaties, netwerkreceptie
✓ Bezoek aan de landbouwbeurs SPACE
✓ Ontbijt, lunches en diners (exclusief drank)
✓ Hotelovernachtingen op 9, 10, 11, 12 en 13 september
• Exclusief reis van Nederland naar Rennes
• Exclusief reisverzekering
• Mogelijkheid om RVO missievoucher aan te vragen, van ongeveer €600,-

o

Optie 2: van 11 tot en met 14 september. Ik ga akkoord met een deelname prijs van €1500 op basis
van een eenpersoonskamer of €1400 op basis van een tweepersoonskamer. In de deelnameprijs is het
volgende inbegrepen:
✓ Intake en organisatie van het volledige missieprogramma
✓ Bedrijfsbezoeken, presentaties, netwerkmomenten
✓ Ontbijt, lunches en diners
✓ Hotelovernachtingen op 11, 12 en 13 september
• Exclusief reis van Nederland naar Rennes
• Exclusief reisverzekering
• Mogelijkheid om RVO missievoucher aan te vragen, van ongeveer €600,-

Overige informatie:
• Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur. Uw deelname is bevestigd
zodra de betaling is ontvangen.
• Annulering, kostenloze (schriftelijke) annulering is mogelijk tot 1 augustus 2019. Bij latere annulering
wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. U kunt zich bij verhindering eventueel laten
vervangen door een collega. Meerkosten voor eventueel extra reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
• Indien uw bedrijf voldoet aan de eisen, kunt u voor deze reis gebruik maken van de missievouchers van
RVO. Met deze voucher kunt u 50% van de deelnameprijs terugkrijgen, exclusief de reis en
verblijfskosten. Dit zal gaan om ongeveer €600,-. Meer informatie over deze vouchers vindt u op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Wij gaan akkoord met de bovengenoemde voorwaarde en zullen het deelnamebedrag na ontvangst van de
factuur per omgaande voldoen (betalingstermijn max 14 dagen). Wij verklaren zelf de nodige verzekeringen af
te sluiten en we weten dat De boer op Advies in geen enkel geval voor materiele of persoonlijke schade
aansprakelijk is voor, tijdens of na de reis.

Bedrijf:
Product:
Naam deelnemer:
Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Website:
Email:

Datum en plaats:

Handtekening

Gelieven het ingevulde aanmeldingsformulier te scannen en retourneren via e-mail naar:
info@deboeropadvies.com

Voor verdere informatie: Lieke Boekhorst – 06 20309720 en Jan Roefs (NCM) 06 51013712
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 26 juli 2019
Een minimum van 15 deelnemers is vereist om de reis door te laten gaan,
het maximale aantal deelnemers is 25.

