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Wat zijn Klant-accounts?  
Met Royal FloraHolland Klant-accounts kunt u uw klanten zelf producten laten bestellen 
op FloraMondo. De logistiek verloopt via u en u ontvangt ook de factuur van Royal 
FloraHolland. Klanten die gebruik maken van een Klant-account hoeven niet te zijn 
ingeschreven bij Royal FloraHolland. Het is een dienst gemaakt voor klanten van Royal 
FloraHolland. 

 

Klanten die zelf hun producten bestellen, kunnen u een hoop tijd besparen. Doordat u per 
klant een inkooplimiet kunt instellen, kunt u uw financiële risico's beter beheersen. 

Door gebruik te maken van prijsopslagen die per klant-account kunt instellen, kunt u uw 
klanten de prijzen tonen die u in rekening wilt brengen. 
 
Een Klant-account is een afgeschermd account op de portal van Royal FloraHolland, 
waarbij de mogelijkheden voor deze gebruiker zijn ingeperkt. Het aanmaken van een 
Klant-account werkt hetzelfde als het instellen van een medewerker account, alleen 
kunnen hier wat specifieke onderdelen worden ingesteld. FloraMondo is de eerste dienst 
die Klant-accounts zal ondersteunen.  
 
Een Klant-account heeft instellingen die van toepassing zijn op alle diensten van Royal 
FloraHolland en instellingen die specifiek zijn voor FloraMondo. In deze handleiding wordt 
in een paar stappen uitgelegd hoe u dit eenvoudig kunt instellen. 
 

 

Wat is het verschil met een medewerker account? 
Op de Royal FloraHolland Portal: 

 U kunt met uw hoofdaccount direct Klant-accounts aanmaken en koppelen 
aan één van uw administratienummers, zonder opnieuw te hoeven inloggen 

 Uw klant kan zelf geen instellingen wijzigen 
 Uw klant heeft geen inzage in 'Mijn Diensten' 
 Uw klant heeft  geen inzage in 'Mijn Bedrijfsgegevens' 
 Uw klant kan alleen het wachtwoord wijzigen bij 'Mijn Account', verder niets 

 
Binnen FloraMondo: 

 U kunt het aanbod beperken door alleen bepaalde afleverlocaties te activeren 
 U kunt een realtime inkooplimiet per dag per klant-account instellen 
 U kunt een prijsopslag in stellen per klant-account 
 U ziet per account wat er wordt besteld en dus alle transacties 
 Uw klant ziet alleen de eigen transacties 
 Uw klant kan niet wisselen tussen uw administratienummers 
 Uw klant kan geen instellingen wijzigen onder 'mijn gegevens' 
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 Uw klant ziet geen contactgegevens van de aanvoerder 
 Uw klant kan geen feedback sturen naar Royal FloraHolland 
 Uw klant ziet bij de contactinformatie van Royal FloraHolland 
 Uw klant ziet geen contactinformatie van uw accountmanager 
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Stap 1: Aanmaken van een Klant-account 
Alleen met uw hoofdaccount kunt u Klant-accounts aanmaken en beheren. 
 

 
 Ga naar 'Mijn Royal FloraHolland' en log in 
 Kies vervolgens voor 'Extra accounts' 

 
Onder 'extra accounts' is een optie toegevoegd om 'Klant-accounts' aan te maken. 
 

 
 Kies 'Account toevoegen' 
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In onderstaand scherm vult u enkele gegevens van uw klant. 
 

 
 Vul een unieke gebruikersnaam in voor uw klant. Uw klant logt 

hiermee in en daarom moet deze uniek zijn. 
 
TIP: indien u een bestaand Medewerker Account wilt omzetten naar een 
Klant-account, hernoem dan uw Medewerkers Account (en verwijder 
deze eventueel) en dan kunt u de gebruikersnaam opnieuw gebruiken. 
Dit werkt alleen voor gebruikersnamen die u zelf heeft ingesteld, niet 
voor de accountnamen die beginnen met 'fh…' 
 

 Vul een emailadres in. Naar dit email adres wordt een link gestuurd 
om een wachtwoord in te stellen voor de Royal FloraHolland Portal. 
Uw klant doet dit zelf. 
 

 Stel de voorkeurstaal in. In deze taal ontvangt uw klant onder 
andere de email om het wachtwoord in stellen (zie verder) 
 

 Selecteer de diensten die u wilt aanbieden aan uw klant.  
 

 Selecteer voor welk van uw administratienummers deze klant de 
geselecteerde dienst mag gebruiken.  

 



 

 Page 6   

TIP: wanneer u tijdelijk de toegang voor uw eindklant tot FloraMondo wilt blokkeren, kunt 
u dit zelf eenvoudig doen door de vinkjes bij de toegang tot diensten te verwijderen. U 
hoeft hiervoor dus niet het hele account op te heffen. 
 
Na het aanmaken van het account ontvangt uw klant een email van Royal FloraHolland om 
het wachtwoord in te stellen. 
 

 
 

 Uw klant ontvangt een email in de ingestelde voorkeurstaal 
 

 De email bevat een link, waarmee uw klant zelf een wachtwoord kan 
instellen. Uw klant kan dit later ook zelf wijzigen. 
 

 Uw klant kan vervolgens zelf inloggen 

 
Dit is de inhoud van de email die uw klant ontvangt: 

LET OP: U moet ook stap 2 doorlopen voordat uw klant kan gaan inkopen. Het 
inkooplimiet voor uw klant staat namelijk standaard ingesteld op € 0. Dit kunt u direct 
na stap 1 doen. 
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Stap 2: Het Klant-account instellen binnen FloraMondo 
 
In deze stap wordt uitgelegd hoe u het Klant-account kunt instellen binnen FloraMondo. 
Dit betreft de herkenbaarheid van orders in uw EKT berichten, de afleverlocaties en het 
inkooplimiet. 
 
Met uw hoofdaccount opent u FloraMondo vanaf de portal van Royal FloraHolland. 
Vervolgens kunt u daar de instellingen wijzigen van het zojuist aangemaakte Klant-
account. 
 

Het instellen van de koopconfiguratie voor uw klant  

Met deze instellingen zorgt u ervoor dat u de transacties van uw klant kunt herkennen in 
uw EKT bericht, en dat het klant-account aan de juiste koperplaten worden gekoppeld 
voor klokvoorverkoop. 
 

 
 Kies 'Mijn gegevens' 

 
 Kies 'Website accounts'. U herkent de Klant-accounts aan het Type 

'Klant' 
 

 Kies het potloodje onder 'Koopconfiguraties' 
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Het Klant-account is gekoppeld aan het door u geselecteerde administratienummer uit 
stap 1. 
 

 
 Kies het potloodje om de koopconfiguratie te wijzigen. 

 
 
Hier kunt u voor de orders van uw klant de Inkoper Identificatie en de Koperplaat 
instellen. Als u niets instelt, worden de standaard instellingen overgenomen van het 
kopernummer, waar uw klant aan is gekoppeld. 
 

 
 Vul bij Identificatie Inkoper een getal in waarmee u de orders van uw 

klant wilt kunnen herkennen in door u te ontvangen order berichten.  
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Dit getal kunt u zelf bepalen. In de EKT berichten die aan u worden 
gestuurd wordt dit getal als 'zetelnummer' gevuld.  
 
Uw klant ontvangt de EKT berichten niet, maar ziet alle transacties in 
het transactieoverzicht in FloraMondo. U ontvangt alleen de EKT 
berichten als u deze dienst heeft geactiveerd onder het 
administratienummer waaraan u uw klant heeft gekoppeld. 
 

 Selecteer de koperplaat waarop uw eindklant bestelt. Dit kunt alleen 
instellen voor klokvoorverkoop waar u  als klant gemachtigd bent om 
in te kopen op de klok. 
 

 Kies 'Opslaan' 
 

 
Na opslaan worden de instellingen getoond. 
 

 
 Kies 'annuleren' om terug te keren naar het overzicht met alle 

website accounts 
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Via de  overige configuraties kunt u de afleverlocaties en de inkooplimiet instellen. 
 

 

 
 

 Kies het potloodje onder 'Overige configuraties' 
 

Instellen afleverlocaties voor uw klant 

Met deze instelling bepaalt u op welke afleverlocaties uw klant kan inkopen 
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 Selecteer de afleverlocaties waarvoor uw klant mag inkopen. 
 

Uw klant kan alleen aanbod zien van de door u geselecteerde 
afleverlocaties. Dit geldt voor het Klokaanbod, Klokvoorverkoop 
aanbod en het aanbod van Directe Verkoop. 

 
 

Het instellen van een kooplimiet voor uw klant 

Het inkooplimiet kunt u instellen onder de afleverlocaties. Uw inkooplimiet als klant van 
Royal FloraHolland blijft altijd leidend. Deze instelling zorgt ervoor dat u uw financiële 
risico's kunt beperken. U klant kan per dag niet meer inkopen dan de limiet die u instelt. 
De inkooplimiet wordt direct toegepast. 
 

 
 

 Scroll omlaag 
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 Stel hier uw dagelijks inkooplimiet in voor uw klant.  
 

Het betreft een dagelijks inkooplimiet in euro's dat ingaat om 12 uur 's-middags 
Nederlandse tijd  (12:00 - 11:59) . 
 
Het betreft 1 limiet voor inkopen op zowel klokvoorverkoop als directe verkoop. 
LET OP: Indien u dit veld leeg maakt, kan uw klant ongelimiteerd inkopen totdat 
de limiet van uw eigen klantnummer wordt bereikt. 
 

 Kies 'Opslaan' 

 

Het instellen van prijsopslagen voor uw klant 

U kunt per klant-account een prijsopslag instellen. Dit is optioneel. De standaard 
prijsopslag staat ingesteld op 0%. Dit betekent dat uw klant de prijs ziet zoals deze is 
bepaald door de kweker. Hieronder leest u hoe het instellen van een prijsopslag werkt. 
 

 
 

 Scroll omlaag 
 

 Stel hier uw prijsopslag in voor dit klant-account.  
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U kunt een prijsopslag instellen als percentage. Deze opslag is van toepassing op 
alle prijzen die uw klant ziet, zowel voor klokvoorverkoop als directe verkoop. 
Deze opslag wordt berekend op de prijs per eenheid (stukprijs of prijs per steel). 
 

 Kies 'Opslaan' 
 
Vanaf dit moment zullen de prijzen aan uw klant inclusief de prijsopslag getoond worden. 
U kunt de bestellingen van uw klant terugvinden in het transactie overzicht. 
 

 
 U kunt in het transactie overzicht gemakkelijk de transacties filteren per klant- 

account 
 

 Indien u gebruik maakt van prijsopslagen, zullen in dit overzicht 2 prijzen worden 
getoond. De steelprijs die we bij u in rekening zullen brengen en de prijs 
waarvoor uw klant heeft besteld. 
 
U kunt prijsopslagen wijzigen. Hier wordt altijd de prijs getoond waarvoor uw 
klant besteld heeft. 
 

 In de EKT berichten richting u versturen wij alleen de prijs die wij in rekening 
brengen bij u. Hierin staat dus niet de prijs inclusief de prijsopslag voor uw klant 
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in opgenomen. Let hierop bij de verwerking van uw EKT tot facturen voor uw 
klant 

 
Wat ziet uw klant van de ingestelde prijsopslag? 
Wij schermen de prijsopslag af voor uw klant, uw klant ziet de ingestelde marge niet. We 
vermelden wel dat uw klant prijzen ziet die afkomstig zijn van u.  
 

  
 
Alleen indien u gebruik maakt van een prijsopslag, zullen wij dit vermelden op de 
marktplaats. Als u de prijsopslag instelt op 0%, tonen wij de bovenstaande mededeling 
dus niet. 
 
De getoonde prijzen zijn de prijzen inclusief de prijsopslag. 
 
Wanneer uw klant op 'Kopen' klikt, wordt de onderstaand scherm getoond. Hierin worden 
de prijzen getoond inclusief de prijsopslag.  
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Dit scherm werkt voor een klant-account iets anders dan wanneer u zelf inkoopt: 
 

• De prijzen worden getoond inclusief prijsopslag 

• De eventuele toeslag per afleverlocatie wordt niet getoond. Er wordt alleen 
gemeld dat de prijzen per locatie kunnen afwijken. (de toeslag wordt wel 
berekend) 

• De kortingen die u eventueel krijgt van een aanvoerder, worden hier niet getoond 
(maar wel berekend) 

• De inkooplimiet wordt getoond 

• De resterende inkooplimiet wordt getoond. In bovenstaande afbeelding 
weergegeven in groene cijfers. Indien uw klant een aantal eenheden wil bestellen 
dat niet past binnen de inkooplimiet, zal in rode cijfers getoond wordt welk bedrag 
uw klant tekort komt. 

 
In het transactieoverzicht kunnen klant-accounts alleen eigen transacties zien en 
annuleren. Indien u gebruik maakt van een prijsopslag, zal hier de prijs inclusief de 
prijsopslag worden getoond: 
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Uw klant kan nu inloggen en bestellen op FloraMondo 
Via www.royalfloraholland.com kan uw klant inloggen en gebruik maken van FloraMondo 
 

 
 

 Uw klant klikt op 'Log in' om in te loggen 
 

 Uw klant vult de door u gemaakte gebruikersnaam in 
 

 Uw klant vult het eigen gekozen wachtwoord in 
 

 Op de Mijn Royal FloraHolland Portal kiest uw klant onder 
'webdiensten' voor FloraMondo 

 
TIP: Op de homepage van FloraMondo is een basishandleiding van 
FloraMondo beschikbaar voor uw klant.  

Verder nog vragen? 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de klantenservice van Royal 
FloraHolland +31(0)88-789 89 89.  


