
 

Deze inschrijving dient het best vergezeld te zijn van een (digitale) foto. Bedoeld 
beeldmateriaal zal zowel voor het Jurycomité als voor promotiedoeleinden gebruikt worden.  

 
Gelieve het volledig ingevulde document  vóór 30 juli 2018 terug te sturen naar:  

 
info@florall.be 

 

 

 

 

FLORALL AWARD AANMELDINGSFORMULIER 

Voorjaarsbeurs op dinsdag 21 augustus 2018 

 

 

 

U bent deelnemer aan de voorjaarsbeurs van FLORALL op dinsdag 21 augustus 

2018 en wenst zich in te schrijven voor de wedstrijd “nieuwe variëteit” of “concept” 

van de FLORALL-AWARD: 

 

DEELNEMER WEDSTRIJD: 

 

Bedrijfsnaam:           

Contactpersoon:          

Adres:             

Postcode & Plaats:          

Land:            

Telefoon:           

E-mail:            

Website:           

mailto:info@florall.be


 

Deze inschrijving dient het best vergezeld te zijn van een (digitale) foto. Bedoeld 
beeldmateriaal zal zowel voor het Jurycomité als voor promotiedoeleinden gebruikt worden.  

 
Gelieve het volledig ingevulde document  vóór 30 juli 2018 terug te sturen naar:  

 
info@florall.be 

 

 

O  NIEUWE VARIËTEIT – artikel 2.1. wedstrijdreglement 

 

Geslachts- en soortnaam van de plant: 

             

Cultivarnaam (rasnaam): 

             

Merk (indien van toepassing)*: 

Familieboom 

* Ter verifiëring kopie bewijs van inschrijving Merkenbureau meesturen 

 

 

Herkomst:         O  zaailing  O  mutant (sport)  O kruising  

Gewonnen door (volledig adres): 

             

In welk jaar werd de plant benaamd?      

   

In de handel gebracht door (volledig adres):  

             

In welk jaar werd/wordt de plant in de handel gebracht?    

Is de plant kwekersrechterlijk beschermd? 

 
O  Ja, aanvraag-/ inschrijvingsnummer:        
O  Nee 
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Deze inschrijving dient het best vergezeld te zijn van een (digitale) foto. Bedoeld 
beeldmateriaal zal zowel voor het Jurycomité als voor promotiedoeleinden gebruikt worden.  

 
Gelieve het volledig ingevulde document  vóór 30 juli 2018 terug te sturen naar:  

 
info@florall.be 

 

 

Beschrijving (zo uitgebreid mogelijk):       

            

            

            

            

            

            

            

            
             

O  CONCEPT – artikel 2.3. wedstrijdreglement 

Naam of merknaam van het concept:  

..................................................................................................................... 

Korte omschrijving van het concept: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Omschrijving onderdelen/materialen/Point of Sales waaruit het concept opgebouwd 

is: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Doelgroepmarkt voor het concept: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

In de handel gebracht door (firmanaam): 

..................................................................................................................... 

In welk jaar werd/wordt dit concept in de handel gebracht?  

 

..................................................................................................................... 
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