
Hierbij meld ik mij aan voor de speltreis van 8 t/m 11 juni 2020. 
(max. 2 pers. per bedrijf) 
Stuur of mail deze kaart ingevuld met blokletters naar:
marketing@ireks.nl

Kosten:
De kosten voor deze reis bedragen € 250,00 per persoon 
(incl. overnachting, vervoer en diverse maaltijden)

Graag overmaken op: 
NL67DEUT0319832821 t.n.v. IREKS NEDERLAND B.V. onder vermelding 
van SPELTREIS 2020.
Uw inschrijving is defi nitief zodra uw betaling ontvangen is.

Contact IREKS: 
Hannie de Louw, Industrieweg 81a, 5591 JL Heeze, Tel. +31 40 226 38 00
E-Mail: marketing@ireks.nl

Daar het deelnemers aantal beperkt is, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst
betaling behandeld. VOL=VOL
Verdere gegevens m.b.t. routebeschrijving en programma ontvangt u bij uw bevestiging.

IREKS NEDERLAND B.V. verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de deelnemer in het kader van de wederzijdse zakelijke relatie in overeenstemming met de EU-algemene 
verordening gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden op http://www.ireks.com/EU-privacy-info-de.htm.

Naam bakkerij

Naam deelnemer 1

Naam deelnemer 2

Straat, Nr.

Plaats

Datum                   Handtekening

Betaald ja / nee (Factuur volgt na ontvangst betaling)

E-mail

Maak uw kamerkeuze 1- pers. 2- pers.

Mobiele tel.nr.

Mobiele tel.nr.

06-

06-

BTW nr: 
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Wanner
Hoe
Inschrijven
Kosten

8 JUNI T/M 11 JUNI 2020

LUXE TOURINGCAR

VOOR 24 MAART

€ 250,00

VIA MARKETING@IREKS.NL OF UW BUITENDIENSTMEDEWERKER (VOL=VOL)



INSPIRATIEREIS 2020

BELEEF
PROEF
GENIET
ONTMOET
BEZOEK



HIER GROEIT UW SPELT

Kulmbach

 Onze speltteler 
     Mathias Kloffel



Weet waar uw spelt vandaan komt en ga mee met de IREKS speltreis 2020!
Tijdens deze reis vertellen de speltboeren u meer over de speltsoorten die zij voor IREKS verbouwen, worden inspirerende 
bakkerijen bezocht, zult u het familiebedrijf bezoeken waar alle ideeën hun oorsprong vinden én krijgt u de mogelijkheid 
om met uw eigen speltboer in zijn speltveld op de foto te gaan! U ontmoet veel vakgenoten waarmee u uw ervaringen 
kunt delen, en sluiten we af met een feestavond!
Kortom een vol, gevarieerd en inspirerend programma!

Het familiebedrijf IREKS

Heeze
Grossbardorf
Kulmbach
Bayreuth
Pegnitz

 Onze speltteler 
     Mathias Kloffel




