
 
 
 
 

 
 
 
Inschrijving verlengingsbijeenkomsten 2021/2022 voor spuitlicentie 
gewasbescherming licentie 1 en 2 
 
 

Als u in het bezit bent van een geldige spuitlicentie Gewasbescherming, dan weet u 
waarschijnlijk dat deze licentie slechts 5 jaar geldig is. Zowel voor licentie 1 als 2 dient u 
(binnen deze 5 jaar) vier erkende verlengingsbijeenkomsten te volgen. Aan deze 
bijeenkomsten zijn thema’s gekoppeld. Voor verlenging van licentie 1 is één bijeenkomst 
verplicht met het thema techniek/veiligheid. Voor licentie 2 één bijeenkomst met het thema 
techniek/veiligheid en één bijeenkomst met het thema teelt. Veluweplant biedt u de 
mogelijkheid om erkende verlengingsbijeenkomsten te volgen.  
 
De bijeenkomsten worden verzorgd door Margareth van der Horst van Plant Care 
Education. Met haar ruime kennis op het gebied van gewasbescherming zorgt zij voor 
interessante bijscholingen met ruimte voor dialoog! 
De kosten van een verlengingsbijeenkomst bedragen € 60,- (Excl. BTW, Incl. 
versnaperingen en de kosten van aan en afmelden van uw deelname bij Bureau 
Erkenningen). Nadere informatie kunt u inwinnen bij Hèlen Knoppert.   
 
Mogelijkheden: 
 
1.         Verlengingsbijeenkomst woensdag 24 november van 19:00 tot 21:30 uur.  
           Thema: Veiligheid. Hoe beperken we de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen? 

 
2. Verlengingsbijeenkomst donderdag 9 december van 19:00 tot 21:30 uur. 
            Actuele ziektes en plagen in het openbaar groen en sierteelt. 
 
3. Verlengingsbijeenkomst donderdag 3 maart van 15:00 tot 17:30 uur. 
            Gezonde bodem verkrijgen en behouden. 
 
4. Verlengingsbijeenkomst donderdag 3 maart van 19:00 tot 21:30 uur. 
            Thema: Veiligheid. Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. 
 
. 
 
Cursuslocatie:  VeluwePlant b.v. 
                         Scharrenburgersteeg 14  
                         6741 LT Lunteren 

 
 

 
 
 

 
 

 

Plant Care Education 
 

Plant Care Education 



 

 
Deelnemer schrijft in voor (aankruisen wat van toepassing is): 
 
 
(Kosten per verlengingsbijeenkomst € 60,-) 

 
O Verlengingsbijeenkomst 1 op woensdag 24 november van 19:00 tot 21:30 uur 
O Verlengingsbijeenkomst 2 op donderdag 9 december van 19:00 tot 21:30 uur  
O Verlengingsbijeenkomst 3 op donderdag 3 maart van 15:00 tot 17:30 uur. 
O Verlengingsbijeenkomst 4 op donderdag 3 maart van 19:00 tot 21:30 uur.. 
 

 
Gegevens deelnemer                 
 
Bedrijfsnaam     ………………………………………………….. 
Voornamen (eerste naam voluit) ………………………………………………….. 
Achternaam (voorvoegsels voluit) ………………………………………………….. 
Telefoonnummer   ………………………………………………….. 
BSN-nummer (*verplicht)  ………………………………………………….. 
Licentienummer     ………………………………………………….. 
E-Mailadres (voor bevestiging) …………………………………………………... 
 
Gegevens betalende 
Tenaamstelling rekening  …………………………………………………… 
Rekeningnummer   …………………………Plaats…………………. 
 
Machtigt hierbij   VeluwePlant b.v. 
Bankrekening   NL74 RABO 0337 5299 14 
 
Om het verschuldigde bedrag door middel van een éénmalige machtiging van zijn/haar 
rekening af te schrijven. Het verschuldigde bedrag wordt voor aanvang van de cursus 
afgeschreven. U ontvangt hiervan een factuur per email. LET OP: U hoeft de factuur dus niet 
zelf over te maken. 
 
Factuuradres (indien afwijkend van gegevens deelnemer) 
Naam bedrijf   …………………………………………………… 
Adres    …………………………………………………… 
PC en woonplaats  …………………………………………………… 
 
De ondertekenaar verklaart hierbij bevoegd te zijn bovenvermelde machtiging te verstrekken. 
 
Naam    ………………………………………………….. 
 
Handtekening voor akkoord …………………………………………………..  
 
U kunt het volledig ingevulde inschrijvings- en machtigingsformulier mailen naar 
helen@veluweplant.nl  
 
VeluwePlant b.v. 
T.a.v. Hèlen Knoppert 
Scharrenburgersteeg 14, 6741 LT Lunteren 

mailto:helen@veluweplant.nl

