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<bedrijfslogo papier> 
<uw bedrijfsnaam> 

<adres> 
<postcode en plaats> 

<telefoon> 
 

 
MACHTIGINGSFORMULIER GEBRUIK OP-NAAM GEGRAVEERDE 

SLOTPLATEN ROYAL FLORAHOLLAND 
 
Bij dezen geeft volmachtgever, zijnde (invullen bedrijfsnaam en klantnummer bij 
Royal FloraHolland) aan gevolmachtigde de volmacht om gebruik te maken van de 
door volmachtgever gehuurde Op-Naam gegraveerde Slotplaten van Royal 
FloraHolland middels bruikleen, het doorverhuren of anderszins van de door hem 
gehuurde Op-naam gegraveerde Slotplaten. De volmacht houdt niet in het recht om 
op naam van volmachtgever Slotplaten te huren. Op deze volmacht is het 
Veilingreglement Royal FloraHolland en de Algemene Voorwaarden Stapelwagens 
van toepassing.  
_________________________________________________________________ 
 
Bedrijfsnaam gevolmachtigde  : 

Royal FloraHolland klantnummer : 

Contactpersoon  : 

Adres  : 

Postcode en plaats  : 

Telefoonnummer  : 

Kenteken   : 

Type relatie: klant / aanvoerder / vervoerder  

_________________________________________________________________ 

Datum afgifte   : <datum> 

Volmacht is geldig tot   : <datum> (max. 1 jaar na uitgifte) 

Nummer van de volmacht   :   (optioneel) 

_________________________________________________________________ 

Bedrijfsnaam volmachtgever  : 

Royal FloraHolland klantnummer : 

Naam en handtekening     : 
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Voorwaarden machtigingsformulier gebruik Op-Naam gegraveerde Slotplaten Royal FloraHolland 

1.1 Inleiding 

 Als volmachtgever Op-Naam gegraveerde Slotplaten ter beschikking stelt aan gevolmachtigde, dient de gevolmachtigde 
middels het machtigingsformulier aan te kunnen tonen dat zij de Op-Naam gegraveerde Slotplaten namens volmachtgever 
mogen gebruiken. Hieronder lichten wij de werkwijze, termen en het gebruik van het machtigingsformulier nader toe.  

1.2 Wijze van invullen 

 De machtiging dient afgedrukt te worden op bedrijfspapier met bedrijfslogo van de volmachtgever en onder vermelding van het Royal 
FloraHolland klantnummer en NAW-gegevens. Ook dient op de machtiging de stempel, naam en handtekening van de volmachtgever  
worden geplaatst. 

 Nummer van de machtiging is optioneel, begin bijv. 1 en laat verder op lopen aangevuld met het jaar (01-2021). 
 Alle velden dient u in te vullen; als uw gevolmachtigde geen klantnummer heeft bij Royal FloraHolland, dan vermeldt volmachtgever in 

dit veld ‘nvt ‘. Kenteken is een optioneel veld, dat u leeg kunt laten.  
 Ter informatie stuurt volmachtgever een kopie van de machtiging aan Royal FloraHolland, Supply Chain & Logistic Means, E:  

mcp@royalfloraholland.com. Deze kopie geldt niet als vervangend exemplaar, als de gevolmachtigde zelf is vergeten de machtiging 
mee te nemen. 

 Het machtigingsformulier is niet geldig als er wijzigingen in de door Royal FloraHolland opgestelde standaardtekst en/of opmaak zijn 
aangebracht. 

 De machtiging is niet overdraagbaar aan derden. 
 Door het invullen van het machtigingsformulier accepteert u deze voorwaarden. 
 De machtiging is maximaal één jaar geldig. 

1.3 Definitie gebruik slotplaten 

 Onder het gebruik van slotplaten wordt verstaan het gebruik van Stapelwagens voor het transport van via Royal FloraHolland af te 
wikkelen en/of afgewikkelde transacties aangaande producten of het daarbij behorende Fust. Dit ten behoeve van de trajecten naar, 
vanaf en in het Veilinggebouw alsmede tussen de locaties van de betreffende verkoper, koper, vervoerder en Royal FloraHolland. Bij 
gebruik van de slotplaten op een tuin is geen machtiging vereist. 

1.4 Gebruik van de machtiging 

 Alleen een volledig en correct volgens deze instructie ingevuld machtigingsformulier accepteert Royal FloraHolland. Een niet volledig 
ingevuld machtigingsformulier is ongeldig en leidt tot inname van de slotplaat. Als de inname van de slotplaat ertoe leidt dat de 
gevolmachtigde niet langer gerechtigd is tot het gebruik van de stapelwagen, nemen we deze eveneens in. 

 Ook voor de Op-Naam gegraveerde Slotplaten voor eigengebruik is een machtiging noodzakelijk, aangezien het voor sleutelaars 
lastig kan zijn om te controleren of er rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de slotplaten (door o.a. onherkenbare voertuigen). 

 Het is toegestaan een kopie van de machtiging te gebruiken, mits deze naar oordeel van Royal FloraHolland van goed leesbare 
kwaliteit is. 

 Als een “gevolmachtigde” niet beschikt over een machtigingsformulier, een afdoende kopie dan wel dat de machtiging verlopen is, 
volgt inname van de slotplaat. Als deze derhalve niet langer gerechtigd is tot het gebruik van de Stapelwagens nemen wij deze 
eveneens in. 

 De volmachtgever is verantwoordelijk voor de registratie van ingevulde machtigingsformulieren. 
 De volmachtgever is verantwoordelijk voor het retour nemen van machtigingsformulieren wanneer hij de machtiging wil beëindigen 

gedurende de op dit formulier aangegeven geldigheidstermijn. Zolang het machtigingsformulier of kopieën daarvan in omloop zijn, 
blijven deze geldig voor Royal FloraHolland en worden geaccepteerd. Het is niet mogelijk de machtiging in te trekken door mededeling 
aan Royal FloraHolland. 

 De volmachtgever stelt de gevolmachtigde van de Op-Naam gegraveerde Slotplaten op de hoogte van de inhoud van deze instructie 
en het van toepassing zijnde Veilingreglement Royal FloraHolland en de Algemene Voorwaarden Stapelwagens. 

1.5 Bij controle geen machtiging 

 Wanneer de gevolmachtigde geen geldige machtiging kan tonen bij gebruik van Op-Naam gegraveerde Slotplaten neemt Royal 
FloraHolland de Op-Naam gegraveerde Slotplaat in en retourneert deze aan de huurder op wiens naam de slotplaat staat. Hiervoor 
brengen wij een bedrag aan administratiekosten in rekening bij de huurder ad € 25,- exclusief BTW per overtreding.  

 Bij inname van de Op-Naam gegraveerde Slotplaten buiten openingstijden van de slotplatenbalie kan Royal FloraHolland op dat 
moment geen vervangende slotplaten leveren. Daarnaast blijven de overige uitgiftevoorwaarden voor Slotplaten gelden. 

 De controle op de aanwezigheid van een machtiging vormt onderdeel van het sanctiebeleid stapelwagens, waarbij de overtreder 
(degene die geen machtiging kan tonen) wordt geregistreerd. Het gebruiken van Op-Naam gegraveerde Slotplaten zonder geldige 
volmacht merken wij aan als het gebruik van een stapelwagen zonder geldige slotplaat. 

 Bij inname van de Op-Naam gegraveerde Slotplaat geldt: de locatie waar de inname heeft plaats gevonden is de locatie waar de 
huurder van de Op-Naam gegraveerde Slotplaat deze slotplaat kan afhalen. 

 Royal FloraHolland zorgt voor zorgvuldige invulling van het overtredingdocument. 

1.6 Overige voorwaarden 

 Royal FloraHolland is niet verantwoordelijk voor fouten in de controle op het gebruik van Op-Naam gegraveerde Slotplaten. Royal 
FloraHolland controleert zorgvuldig op gebruik van Op-Naam gegraveerde Slotplaten, maar kan geen volledige controle garanderen. 

 De huurder van Op-Naam gegraveerde Slotplaten vrijwaart Royal FloraHolland voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit 
het gebruik van de volmacht door volmachtgever en gevolmachtigde, de controle op de aanwezigheid van een volmacht en de 
eventuele inname van de Op-Naam gegraveerde Slotplaten. 

 De verdere regels uit het Veilingreglement Royal FloraHolland en de Algemene Voorwaarden Stapelwagens blijven van toepassing. 

1.7 Vragen en opmerkingen 

 Bij vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het Klant Contact Center van Royal FloraHolland: T 088 789 89 89. 


