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DK/ 
 
Deelnameformulier voor het project ‘het nieuwe koken van narcissen’ 
 
Het project ‘het nieuwe koken van narcissen’ zoekt naar andere manieren om narcissen te 
behandelen. Verschillende aspecten zullen twee jaar onderzocht worden, zoals schuimen, 
heetstook en koken. Van deelnemende ondernemers wordt een financiële bijdrage gevraagd. 
Daarnaast zet de KAVB zich in om andere financiering in te zetten voor dit project. 
Tevens kunnen ondernemers ook eigen bollen laten behandelen in het onderzoek, om zo het 
resultaat van de behandeling te zien. De bijdrage voor dit project is 50 euro per hectare voor 
een looptijd van 2 jaar. Afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven wordt gekeken hoe 
dit wordt ingevuld. Dit gaat in overleg met de deelnemende bedrijven. 
 
 
Ja, Ik wil deelnemen aan het project ‘Het nieuwe koken van narcissen’ 
 
Bedrijfsnaam  …………………………………………………………  

Straat   ………………………………………………………… 

PC en woonplaats ………………………………………………………… 

Contactpersoon ………………………………………………………… 

Telefoonnummer ………………………………………………………… 

e-mailadres  ………………………………………………………… 

 
 
Doorlopende machtiging SEPA Euro-incasso t.b.v. onderzoeksfondsen KAVB  
Naam incassant: KAVB  

Adres incassant: Postbus 175 2180 AD Hillegom  

Incassant ID: NL31ZZZ404459750000  

Machtigingskenmerk ………………… (wordt toegekend door KAVB na ontvangst machtiging)  

Hierbij machtig ik tot wederopzegging de KAVB om mijn toekomstige bijdrages voor 
deelname aan onderzoeksfondsen automatisch af te schrijven van mijn rekening. Ik heb na 
afschrijving van het bedrag, indien niet akkoord, 8 weken de tijd het bedrag bij mijn bank 
terug te boeken.  
Bedrijfsnaam    …………………………………………………………  

Adres    …………………………………………………………  

Bankrekeningnr. (IBAN)  ….……………………………………………………..  

Plaats en datum   …………………………. ………………………  

Naam ondertekenaar  ..……………………………………………………….  

Handtekening:   ………………………………………………………… 
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Machtiging BKD t.b.v. het Project Narcis KAVB  
 
Door het zetten van uw handtekening machtigt u de KAVB om tijdens uw deelname aan het 
Project Narcis KAVB jaarlijks uw areaal narcis op te vragen bij de BKD.  
 
Lidnummer KAVB   …………………………………………………………  
Bedrijfsnaam   …………………………………………………………  
Straat en huisnummer …………………………………………………………  
Postcode en plaats   …………………………………………………………  
E-mailadres    …………………………………………………………  
Aantal hectare   …………………………………………………………  
Datum    …………………………………………………………  
Naam ondertekenaar:  …………………………………………………………  
 
Handtekening:   ………………………………………………………… 
 
 
 
 


