
                                           
 
Beste mechanisatiepartner, 
Op 28 november 2019 organiseren Delphy, HAK Schoffeltechniek en Hagranop alweer de 4

e
 BIOtechniekdag! 

Op deze dag staat mechanisatie voor de biologische akkerbouw en groenteteelt centraal. De voorgaande 
edities waren telkens een groot succes waarbij het bezoekersaantal inmiddels op meer dan 850 telers ligt. 
Bovendien konden we in 2018 ruim 100 biotelers uit maar liefst 7 landen welkom heten.  
 
Afgelopen jaren waren zo succesvol dat we besloten hebben de middag eerder te laten beginnen zodat we 
meer tijd voor u creëren om met uw doelgroep in contact te komen.   
 
Het concept van de BIOtechniekdag is als volgt: 

 Locatie: Hagranop, Westermeerweg 17, 8309 PZ, Tollebeek, 12.00 uur tot 20.00 uur.                         

 Datum: 28  november 2019 

 Speciaal voor bio telers én gangbare telers, akkerbouw en groenteteelt.  

 De doelgroep wordt zorgvuldig voor u bewaakt! 

 Machines die specifiek voor biologische teelt en/of groenteteelt zijn. 

 Ook internationale biotelers worden uitgenodigd voor deze dag. 

 Tijdens de dag zal er tussen de machines een BBQ en drinken voor de gasten zijn. 

 De prijs voor de deelname kunt u vinden in het aanmeldingsformulier. 

 Vermelding van uw bedrijf en internetlink op de centrale site van www.biotechniekdag.nl. 
 

Kortom: Een interessante en gezellige dag met een heel specifiek aanbod aan bio- en groenteteeltmachines! 
 
Idee van machineprogramma: 

 Noviteiten op het gebied van mechanische onkruidbestrijding 

 Zaai- en planttechniek voor groenteteelt 

 Noviteiten op het gebied van oogsttechniek (rooiers, oogstwagens, oogstbanden etc) 

 Noviteiten op het gebied van bodembewerking 

 Bemesting 

 Productbewaring, opslag en verwerking 

 Etc.. 

 
Als organisatie vinden we het belangrijk dat het aanbod aan machines goed aansluiten bij de specifieke 
wensen in de biologische teelt! We willen daarom graag met u overleggen  welke machines u wilt laten zien 
op de BIOtechniekdag. Wilt u naast de machinefabrikanten of importeurs als mechanisatiebedrijf 
deelnemen, dan kan dat wanneer u zelf een voor u specifieke machine of combinatie meeneemt. Ook dit 
graag in overleg met de organisatie. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze dag, neem dan gerust contact op met Christoffel den Herder, 
Anthon Bom of Jochem Noordermeer van Delphy 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christoffel den Herder 
Tel: 06 1215 5131 
c.denherder@delphy.nl 

Jochem Noordermeer 
Tel: 06 5342 7242 
j.noordermeer@delphy.nl

 
Anthon Bom 
Tel: 06 1351 3813 
a.bom@delphy.nl 

http://www.biotechniekdag.nl/


 
Impressie van de BIOtechniekdag 2018:  
 
 

     
 

     
 
        
Meer foto impressies op www.biotechniekdag.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Biotechniekdag wordt jaarlijks georganiseerd door drie samenwerkende partners: Delphy, HAK Machinefabriek en 
handelsbedrijf Hagranop. 
 
 
 
 
 

             

http://www.biotechniekdag.nl/


 

BIO Techniekdag 28 november 2019 
 

Aanmeldingsformulier deelname 
 

Bedrijf  : _______________________________________________________  

Contactpersoon : _______________________________________________________ 

Emailadres : _______________________________________________________ 

Adres  : _______________________________________________________ 

PC + plaatsnaam : _______________________________________________________ 

 

Factuuradres 

Bedrijf   : ______________________________________________ 

Adres   : ______________________________________________ 

Postcode plaats   :  ______________________________________________ 

Land   : ______________________________________________ 

BTW- en Ordernummer : _____________________________________________ 

Emailadres   : ______________________________________________ 

Tel. nr. bedrijf   : _______________________Mob.tel. Contact: _________ 

E-mail adres   : ______________________________________________ 

Website bedrijf   : ______________________________________________ 

 

Betaling 
o Middels een éénmalige automatische incasso van rekening: 

………………………………………. 
o Op rekening, (er wordt € 11,50 aan administratiekosten in rekening gebracht) 

 
 
Bij deelname is inbegrepen: 

o Vermelding van uw logo van bedrijf of merk op de uitnodiging die breed verspreid wordt via 

Delphy (Mail a.u.b. een .jpg van uw logo direct mee met uw inschrijving) 

 
Graag aankruisen welke opties u wilt gebruiken. alle prijzen zijn excl. BTW 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uw eigen wensen en suggesties. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
………. 
Aanmelding versturen 
Dit volledig ingevulde formulier graag per post, portovrij versturen naar: 
Delphy  BIO Techniekdag, Antwoordnummer 735, 8250 WB  Dronten 
 
Of faxen naar 0321-338344 of mailen naar r.thenu@delphy.nl 

 
 
Naam    Datum   Handtekening 
 
…………………….  …………………… ………………………………………………. 
 

 

Wenst gebruik te maken van deelname met een aantal machines: 

Aantal machines:  

Types machines: (merk en functie) 

Machine 1: 

Machine 2:  

Machine 3: 

Machine 4: 

Machine 5:  

Benodigde ruimte (m2): (benadering) 

o 0-40 m2, de kosten hiervan zijn €975,- excl btw. 
o 40-80 m2, de kosten hiervan zijn €1700,- excl btw. 
o Extra/grote machine op buitenterrein, kosten hiervan zijn €250,- excl btw. 

Hierin zijn de kosten voor het gebruik van verlichting en andere faciliteiten tijdens de open 

dag inbegrepen. 

 

o Ik wens gebruik te maken van de lunch om 12:00 op 29 november. 

(………….Personen)  

 


