
 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER  
 

Studiedag Ecologisch 
groenbeheer 
(geprolongeerd) 

 
Datum:  dinsdag 17 maart 2020 
Tijd:  10.30-16.00 uur (incl. lunch), zaal open vanaf 10.00 uur 
Locatie: Reehorst, Ede 
Prijs:  LOB-leden: gemeentelijke begraafplaats €125, bijzondere begraafplaats €110,            
  niet LOB-leden: € 220 
* Tweede of volgende deelnemer uit hetzelfde bedrijf/organisatie: 20% korting volgens onderstaand overzicht. 

Persoonsgegevens eerste deelnemer 

Dhr. / Mevr.   

Voorletters   

Achternaam  
Functie  

E-mail werk    

Verdere informatie over deze studiemiddag wordt naar dit e-mailadres verzonden 
Tweede deelnemer 

Dhr. / Mevr.   

Voorletters   

Achternaam  
Functie  

 

Derde deelnemer 

Dhr. / Mevr.   

Voorletters   
Achternaam  

Functie  
 

Vierde deelnemer 

Dhr. / Mevr.   

Voorletters   

Achternaam  

Functie  
 

Vijfde deelnemer 

Dhr. / Mevr.   

Voorletters   
Achternaam  

Functie  

 

Meer dan vijf deelnemers? Gegevens toevoegen aan mailbericht naar lob@begraafplaats.nl. 



 

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijf / organisatie   

Adres   

Dienst / afdeling   

Postcode en plaats  

LOB-lidnummer (indien bekend)  

 

Factureeradres 

Bedrijf / organisatie   

Adres   
Dienst / afdeling   

Postcode en plaats   

Referentienummer op factuur  
Naam contactpersoon   Dhr. / Mevr.  

 
Overig 
Eventuele opmerkingen m.b.t. studiemiddag of uw aanvraag  

 

 

 
 
 
Bevestiging en factuur 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging en de factuur. 

Annuleren  
Tot twee weken vóór de studiedag (3 maart 2020) kunt u de voorgenomen deelname per mail of per 
brief annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. Bij annulering na 3 maart 2020 
wordt dit bedrag niet gerestitueerd.  

Ingevulde aanmeldingsformulieren mailen naar: lob@begraafplaats.nl  

Overzicht prijzen (maximaal 10 deelnemers per organisatie) 

deelnemer LOB-leden:  
gemeentelijke 
begraafplaats 

LOB-leden: 
bijzondere begraafplaats 
(niet-gemeentelijk) 

Niet LOB-leden 

1e € 125 € 110 € 220 
2e € 100 €  88 € 176 

3e €  80 €  70 € 141 

4e €  64 €  56 € 113 
5e €  51 €  45 €  90 

6e €  41 €  36 €  72 

7e €  41 €  36 €  72 

8e €  41 €  36 €  72 

9e €  41 €  36 €  72 

10e €  41 €  36 €  72 
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