
FAQ inspiratietour Lekker en lokaal in de toekomst – 31 oktober 
 

Inschrijven inspiratietour 
 

Tot wanneer kan ik inschrijven? 

Tot 1 oktober 2022. Inschrijvingen voor 15 september maken kans op een coachingsvoucher. 

 

Tot wanneer kan ik annuleren? 

Voor 1 oktober 2022 kun je kosteloos annuleren. 

 

Wat kost deelname aan de inspiratietour? 

Deelname kost 75 euro per persoon (ZLTO-lid); niet-ZLTO-lid: 100 euro per persoon. Neem je een 

zakelijke relatie* mee: 25 euro extra (excl. btw). 
* Het gaat hier om een externe, zakelijke verkooprelatie, zoals iemand met een eigen delicatessenzaak of boerderijwinkel 

waar je jouw producten aan verkoopt of wilt gaan verkopen.  

Partners, medewerkers of familieleden vallen hier niet onder. Zij kunnen wel mee voor een bedrag van 75 euro per persoon 

(niet-ZLTO-lid: 100 euro pp)  indien de groepsgrootte dit toelaat.  

 

Hoe werkt het met betalen? 

Je ontvangt een factuur vanuit de ZLTO.  

 

Wat als door coronamaatregelen de inspiratietour niet door kan gaan? 

Hierover word je dan zo snel als mogelijk geïnformeerd. 

 

Ik weet nog niet of ik iemand kan meenemen. Is dat een probleem? 

Nee, dit kun je later nog per e-mail doorgeven aan Mariska van Koulil. Hoe sneller je het doorgeeft, 

hoe groter de kans dat er nog plaats is. 

 

Ik heb meer relaties die ik graag meeneem. Kan dat? 

Geef dit door aan Mariska van Koulil. Dan informeert zij je over de mogelijkheden. 

 

Ik neem een medewerker mee. Waar kan ik dat melden? 

In het aanmeldformulier kun je aangeven wie je meeneemt. 

 

Is de inspiratietour toegankelijk voor mindervaliden? 

Dit is enigszins mogelijk. Neem contact op met Mariska van Koulil om de situatie te bespreken. 

 

Ik heb me ingeschreven. Krijg ik een bevestiging toegestuurd? 

Je krijgt direct na aanmelding een automatische bevestiging van je inschrijving. Verder krijg je 

uiterlijk half oktober bericht of je definitief deel kunt nemen.  

 

Kan ik carpoolen naar de vertreklocatie? 

Je ontvangt voorafgaand aan de tour een deelnemerslijst, zodat je desgewenst contact kunt 

opnemen om te carpoolen. 
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Tijdens de inspiratietour 
 

Is de inspiratietour corona-proof? 

De corona-maatregelen worden in acht genomen. Wij doen er alles aan om het zo veilig en 

aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ter zijner tijd word je nader geïnformeerd over wat van de 

deelnemers wordt verwacht. 

 

Is er tijd om te winkelen op de te bezoeken locaties? 

Ja, in beperkte mate. 

 

 

Na de inspiratietour 
 

Ik sta op een foto/film die geplaatst is op jullie website. Kan deze worden verwijderd? 

Op de dag zelf vragen we of het voor iedereen oké is dat er foto’s / filmpjes worden gemaakt. 

Wanneer je dit niet wilt, geef dit dan aub aan. Dan houden we hier rekening mee.  

 

Kan ik een aantal foto’s / filmpjes maken tijdens de inspiratietour voor plaatsing op eigen 

communicatiekanalen (website, social media)? 

Je kunt zelf foto’s of filmpjes maken tijdens de tour. Houd daarbij rekening met de privacy van de 

andere deelnemers.   

 

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik deze stellen? 

Neem contact op met Mariska van Koulil. 
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