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RFH Quality Bromelia 

Minimale eisen Royal FloraHolland Quality veilgroep (RFHQ) 

Om als aanvoerder te kunnen aanvoeren in de RFHQ-veilgroep zijn de volgende eisen vastgesteld: 

• Minimaal 4 dagen per week veilen in de RFHQ-veilgroep (kunnen verschillende soorten zijn). 

• Minimaal 1 laag, deelkarren zijn toegestaan. 

• Het gebruik van product specifieke productcodes is verplicht.  

o Is er geen geschikte productcode dan is het toegestaan de overig productcode te gebruiken 

met toevoeging van het extra kenmerk kleur (kenmerkcode S50) en de cultivar naam in het 

vrije tekstveld.  

• Aanmelden vóór donderdag 14.00 uur bij de veilingmeesters. Eenmaal aangemeld, dan blijft u 

meedoen tot het moment van afmelding of uitsluiting. Dit zonder vermelding van cultivars. 

• Afname maatwerk periodieke controle is verplicht voor de RFHQ-klokaanvoer. 

• Productinformatie per plant wordt een verplichting (datum verplichting in overleg met de 

kwekers). 

• Minimaal 2x per jaar een houdbaarheidstest Bromelia, uitgevoerd door het Kenniscentrum van 

Royal FloraHolland. Wordt hier niet aan voldaan dan volgt uitsluiting op het veilrecht voor de 

RFHQ-veilgroep. 

• Een MPS-certificering is verplicht bij deelname aan RFHQ. 

• De plant moet dusdanig beschermd worden door een hoes, doos of traykraag zodat het product 

onbeschadigd de logistieke keten doorkomt.   

 

Kwaliteitseisen Royal FloraHolland Quality 

Uw producten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 

• Zware sorteringen, alleen A1+. 

• 100% volgens de productspecificatie. 

• Maximaal 5% tolerantie. 

 

Sorteringseisen Royal FloraHolland Quality 

Voor de sortering gelden de volgende eisen: 

• Sortering+. 

• Partijen zijn uniform van rijpte en volume, dit geldt ook voor gemengde partijen. 

• Rijpte sortering in 2 stadiums: 2-2, 2-3, 3-3. 

• Het minimale rijpheidsstadium is stadium 2-2. 

• Het maximale rijpheidsstadium is stadium 3-3.                                                                               

• De planten zijn gelijk van opbouw en bladbezetting. 

• De Kroonbladeren zijn goed en egaal van kleur. 

• Een gemengde partij bestaat minimaal uit 3 duidelijk van elkaar te onderscheiden kleuren of 

soorten. 

o Mengverhouding, maximaal 33% van 1 kleur of cultivar. 

• De plant moet stevig verankerd zijn met het pot medium. 

 

Aanvoer regelmaat en beperking 

• Minimaal 4 dagen in de week aanvoer in de RFHQ-veilgroep. Maximaal 1 kar per variëteit en/of 

sortering per dag per vestiging. Deelkarren zijn toegestaan en het sortiment mag dagelijks 

verschillen.  
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RFH Quality Bromelia 

Royal FloraHolland Quality aanduiding 

• Code 3 in vakje C, positieve kenmerkcode. Deze code geeft een melding op de klok “Royal 

FloraHolland Quality” én geeft de juiste verwijzing naar de veilgroep RFHQ.  

• Veilgroep RFHQ Bromelia 269. 

 

De RFHQ-veilgroep wordt wekelijks gecontroleerd op beide exportlocaties. De terugkoppeling is bij een 

advies ter verbetering d.m.v. een standaard rapportage. Op de dag van controle wordt dit via e-mail 

toegezonden (rapportage in beeld en tekst). Als de controle positief is dan versturen we een e-mail dat 

de aanvoer is gecontroleerd en goed bevonden. 

Aan het veilen in de RFHQ-veilgroep zijn kosten verbonden (controle en rapportage kosten). 

• De kosten zijn € 24,- per week. 

• Consumententest € 290,- per seizoen, dit is voor 2 testen en 2x per jaar een benchmark 

(anoniem), handlingkosten € 24,- per test. 

• De hierboven vermelde testkosten zijn gebaseerd op een testduur van 6 weken. De definitieve 

testduur zal in overleg met de kwekers vastgesteld worden en de testkosten zullen hierop 

aangepast worden. Het verzoek van de FPC leden is om langer te testen. 

 

Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende personen: 

Naam Functie Telefoonnummer 

Cees van Luling Kwaliteitsadviseur 06-53520274 

Marianne Duivenvoorden Kwaliteitsadviseur 06-53279314 

Heleen Oudshoorn Veilingmeester Aalsmeer 06-51446921 

Theo Verbeek 1e aanspreekpunt Veilingmeester Naaldwijk 06-20303620  

Koos Heemskerk Veilingmeester Rijnsburg 06-22515029 

Erik Boland Veilingmeester Aalsmeer 06-46408936 

Elmar Nonkes Veilingmeester Aalsmeer 06-15424216 

Mark Zijlstra Productmanager 06-53741480 

 

 

 

 

 

 

 


