
Aanmeldformulier fabrikanten, toeleveranciers & overige gerelateerde partijen 

De organisatie van deze Landelijke Klein- en Steenfruitdag 2017 is in handen van Vlamings i.s.m. NFO. 
  

     
 

 
Betreft: Aanmelding Klein- en Steenfruitdag, woensdag 14 juni 2017 

Beste relatie, 
 

Hierbij ontvangt u het definitieve aanmeldformulier voor de Landelijke Klein- en Steenfruitdag voor 

professionele telers van rode en blauwe bessen, frambozen, bramen, kersen en pruimen. Deze dag 

wordt gehouden in de regio Limburg (omgeving Roggel) op 14 juni aanstaande. Het betreft een open 

dag met rondgangen langs diverse praktijkproeven en demonstraties, in combinatie met een 

vakgerichte en gezellige informatiebeurs. Bij deze editie wordt ook steenfruit (kers & pruim) 

opgenomen in het programma. Bezoekers krijgen tijdens de rondleidingen de mogelijkheid om het 

praktijkperceel met steenfruit en de nieuwe bedrijfslocatie van Berrybrothers met frambozen en 

blauwe bessen in Heibloem te bezoeken. 
 

Locatie :  Berrybrothers BV  

Zachtfruitkwekerij Van Zuilen,  

Nijken 18 

6088 NR  ROGGEL (Nederland). 

Openingstijden: Circa 13.00 uur tot 21.00 uur 
 

Bent u toeleverancier, fabrikant of op een andere wijze aan deze sector gerelateerd en wenst u uw 

product of dienst aan de bezoekers op deze dag te presenteren? Meldt u dan nu definitief aan bij de 

organisatie van deze dag via bijgaand formulier. Voor vermelding in de beursgids en overige 

informatie nemen wij nog contact met u op.   
 

Met vriendelijke groet, 

Fruitteam Vlamings BV & Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 
 

Het aantal standplaatsen op de informatiebeurs is beperkt, meldt u dus vandaag nog definitief aan! 
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Interesse in een praktijkproef of demonstratie tijdens deze dag, meld dit dan bij de organisatie! 

Definitief aanmeldformulier Klein- en Steenfruitdag  

14 juni 2017 
  

Naam bedrijf  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

Contactpersoon  

Mobiel  

E-mailadres  

Bedrijfsactiviteit   

Deelname informatiemarkt: 

 Speciale wensen 

 Binnen- of buitenlocatie 

 Verlichting (aansluiting 220 Volt) 

 

…………………………………………………………………………………. 

Binnen  /  Buiten  

Ja  /  Nee  

Kosten standruimte:  

 Standaard stand  

€  375,00   excl. BTW. 

Breedte circa 2,5 meter, diepte circa 2,5 meter. 

 

Ondertekening:  

 

………………………………………………………………………………… 

 

Mail of fax dit formulier naar: info@vlamings.nl of faxnummer: 0492-319 235. 
 

Praktijkproeven en/of demonstraties in onderling overleg, meld dit a.u.b. bij de organisatie! 
 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatie van deze dag:  

Heino van Doornspeek, mobiel: 06-5122 9134, e-mail: heino.van.doornspeek@vlamings.nl 

Mariëlle Mulder, mobiel: 06-5764 3458, e-mail: mmulder@nfofruit.nl    
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