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Studiereis Tech&Bio 2013 – NOG 5 PLAATSEN BESCHIKBAAR!! 

Tech&Bio in Valence (Frankrijk) is dé professionele openluchtbeurs voor 
biolandbouw. De beurs is bekend in gans Europa en is een unieke kans voor 

ondernemers om kennis op te doen over de nieuwste en meest efficiënte biologische 
landbouwtechnieken. Naast allerlei velddemonstraties, is er ook een volledig programma 
aan interessante en praktijkgerichte lezingen. Ook worden bezoeken georganiseerd aan 

landbouwbedrijven in de streek. BioForum, Boerenbond(bio) en CCBT organiseren dit 
jaar opnieuw een bezoek aan deze beurs. Bekijk het verslag van vorig jaar via 

http://bit.ly/15Txt0Q.  

Mis deze kans niet en schrijf je snel in! 

Wanneer?  
17 sep 2013 (namiddag) – 19 sep 2013 (avond) (twee overnachtingen) 

 
Voor wie?  

Biologische landbouwers. Leden van BioForum en de biotelers lid bij Boerenbond krijgen 
korting en voorrang bij inschrijven.  
 

Prijs?  
In het tarief zijn vervoer, overnachting, toegangsticket en vier maaltijden inbegrepen. 

Dankzij onze samenwerking met de organisatoren van Tech&bio kunnen wij jou een 
voordeeltarief aanbieden: 

 
Je bent lid van BioForum, of bioteler lid bij Boerenbond: 
- je deelt een kamer met een collega ( 2persoons kamer) = 220 euro 

- je verkiest een éénpersoons kamer = 270 euro 
Je bent geen lid van BioForum of bioteler lid bij Boerenbond: 

- je deelt een kamer met een collega ( 2persoons kamer) = 270 euro 
- je verkiest een éénpersoons kamer = 320 euro 

We kunnen dit voordeeltarief aanbieden tot 20 personen. Vandaar dat dit tarief maar 
geldt voor één persoon per bedrijf. 

 
Inschrijven? Vóór ma 24 juni via http://www.bfvl.be/inschrijven/tech_bio  

Na ontvangst van een bevestigingsmail dien je uiterlijk voor 21 juni het bedrag van 150 
euro te storten. De storting geldt als definitieve inschrijving. Je zal alle nodige gegevens 
ontvangen via de bevestigingsmail. Je krijgt dan in de loop van augustus een factuur 

voor het resterende bedrag. 

Tot dan! 

An Jamart, coördinator landbouw, an.jamart@bioforumvl.be, GSM 0487 90 51 05. 

Carmen, coördinator CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be, GSM 0495 69 12 02. 
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