
CC VEILEN werkwijze en invulinstructie.      28-02-2023 
 
 
 
Op onze locaties Aalsmeer en Naaldwijk kunt u uw planten op Deense Containers (CC’s) 
aanvoeren op de klok.  
 
 

• Werkt u in Floriday? Dan kunt u de CC-partij zonder MV brief aanbieden. 

• Werkt u via een ander softwarepakket dat is bijgewerkt naar Floriday dan kunt u de CC- 
partij ook alleen zonder MV brief aanbieden.  

 

• Maakt u gebruik van een EAB software pakket dat (nog) niet is bijgewerkt dan kunt u 
alleen een CC- partij aanbieden met een MV brief. Voor u is de invulinstructie van een 
aanvoerbrief in uw EAB-programma gewijzigd.  
Deze invulinstructie vindt u op de volgende pagina.  
 

• U kunt uw CC’s aanbieden voor de klok. (zonder monsterkar).  

• Een partij met CC’s veilen bestaat uit 1 of meerdere CC’s. 

!     Extra aandacht besteden aan de VV lijst. Dit moet het laagste briefnummer zijn van 
de partij.  
Deze  VV lijst moet goed zichtbaar zijn en goed bevestigd zijn. Kopers die te kopen 
partijen willen markeren moeten deze brief kunnen scannen.  
 

• Partijen met CC’s worden in 3 aparte veilgroepen geveild. 

o Veilgroep 204 CC outdoor 

o Veilgroep 206 CC bloeiende planten 

o Veilgroep 208 CC groene planten 

• Alle  CC’s worden geveild als 1ste veilgroep op een vaste klok in Aalsmeer en in 
Naaldwijk.  

• Op Aalsmeer worden de CC’s geveild op klok 14 en in Naaldwijk worden alle CC’s op 
klok 13 geveild.  

• CC’s worden per CC verkocht en niet gedeeld.  
 

• CC’s kunnen niet aangeboden worden in Klokvoorverkoop.  
 

• De veilvolgorde in deze veilgroepen wordt bepaald middels ‘Random Aanvoerderloting’.  

• De CC’s van één aanvoerder worden achter elkaar geveild van laag-naar-hoog 
aanvoerbriefnummer.  

• De CC veilgroepen 204, 206 en 208 zullen onderling wekelijks rouleren.  

• CC’s die uitgekeurd worden, worden achteraan geveild in veilgroep 674 CC a2 
kwaliteit/uitgeplaatst.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
CC  veilen | invulinstructie  
Deze instructie is alleen van toepassing als u een EAB software pakket gebruikt wat niet 
bijgewerkt is naar Floriday.  
 
Locatie Aalsmeer 

Kies de optie CC veilen. 
U maakt 1 aanvoerbrief MV (monsterveilen) aan en vult bij de aantallen: 1 x 1 x 1 in.  
(Het EAB systeem laat deze partij vervallen).  

 
Vervolgens maakt u de VV partij aan met de informatie over de partij CC’s.  
Eén aanvoerbrief met alle informatie over de CC partij en op deze brief worden de 
letters VV groot geprint. Dus het aantal CC’s wat geleverd wordt, met de informatie over 
aantallen, fust, legborden etc. per CC.  
Deze VV brief hangt u op de eerste CC. Het laagste briefnummer van de partij. Graag 
goed en duidelijk bevestigen aan de linker voorzijde van de CC.  

 
Voor elke CC wordt een brief geprint met de informatie over het fust, aantallen per CC 
en op deze brief worden de letters LV groot geprint. Op elke CC komt 1 brief te hangen 
met de letters LV.  

 
Locatie Naaldwijk 

Kies de optie CC veilen. 
U maakt 1 aanvoerbrief GP/M aan en vult bij aantal: 1 x 1 x 1 in.  
(Het EAB systeem laat deze partij vervallen).  

  
U maakt 1 aanvoerbrief met alle informatie over de CC partij en op deze brief worden de 
letters GPDM groot geprint. Dus het aantal CC’s wat geleverd wordt, met de informatie 
over aantallen, fust, legborden etc. per CC.  
Deze brief hangt u op de eerste CC.  
Deze brief hangt u op de eerste CC. Het laagste briefnummer van de partij. Graag goed 
en duidelijk bevestigen aan de linker voorzijde van de CC.  

 
Voor elke CC wordt een brief geprint met de informatie over het fust, aantallen per CC 
en op deze brief worden de letters GPD/V groot geprint.  
Op elke CC komt 1 brief te hangen met de letters GPD/V. 

 
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen over het aanvoeren op CC’s? Of wilt u geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van het aanvoeren op CC’s? Neem dan contact op met de Veilingmeester of het 
Klant Contact Center. Zij helpen u graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Heleen Oudshoorn 
veilingmeester 
Royal FloraHolland 
E heleenoudshoorn@royalfloraholland.com 
T tel.nr. +31 651446921  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.royalfloraholland.com%2Fnl%2Falgemeen%2Fcontact%3F&data=04%7C01%7Cheleenoudshoorn%40royalfloraholland.com%7C1161e9267a084a8d310908d8bc3dc7b7%7Ce6c9e26f345f436fa5d004b2314a82c4%7C0%7C0%7C637466320827059909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=efEzA5N1XPsmVtIqYEp5lFy0BmAwJmRUdlp%2B%2Bp4x%2BfE%3D&reserved=0
mailto:heleenoudshoorn@royalfloraholland.com


 


