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RFH Quality Pot-Chrysant 

Minimale eisen Royal FloraHolland Quality veilgroep (RFHQ) 

Om als aanvoerder te kunnen aanvoeren zijn de volgende eisen vastgesteld: 

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

• In overleg met de veilingmeester. 

• Representatieve productfoto volgens de RFH foto richtlijnen, is verplicht bij aanlevering van uw 

producten. 

• Aanmelden vόόr 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 Pot- Chrysant klokaanvoer. 

• 51 weken per jaar controle. 

• Om deel te nemen in de RFHQ veilgroep Pot-Chrysant is een MPS certificering verplicht. 

 

Kwaliteitseisen Royal FloraHolland Quality 

Om een Royal FloraHolland Quality veilgroep in te richten en het maximale commerciële gewin te 

verkrijgen is het noodzakelijk een set van extra eisen te beschrijven. Extra eisen voor RFHQ Pot-

Chrysant: 

• Alleen A1+. 

• 100% volgens de productspecificatie 0% tolerantie. 

 

Sorteringseisen Royal FloraHolland Quality 

Voor de sortering gelden de volgende eisen: 

• De potplantverhouding is maximaal volgens deze tabel:  

            
 

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

• Rijpte sortering in 2 stadiums: 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4 en 4-4 (zie rijpheidstadium foto’s). 

• Het maximale stadium is 4-4 (maximaal geen uitbloei verschijnselen).    

• NB: De partij moet uniform van rijpte zijn: niet onderkant van een rauwste aangegeven stadium 
en bovenkant van een rijpste aangegeven stadium.                                                                            

• De plant / planten zijn gelijk van opbouw en blad bezetting en bij bovenaanzicht rond van vorm. 

• Voor exclusieve soorten en typen gelden maatwerk afspraken. 

• Gemengde partijen bestaan minimaal uit 5 duidelijk van elkaar te onderscheiden kleuren of 

soorten (bij gevuld bloemig minimaal 4 kleuren). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pot-Chrysant versie 1.4 – Januari 2022    

 

RFH Quality Pot-Chrysant 

Aanvoer regelmaat en beperking 

• Minimaal 4 dagen in de week aanvoer in de RFHQ veilgroep. 

• De aanvoer per dag is minimaal 1 stapelwagen en maximaal 5 stapelwagens.(geldt per 

vestiging). 

• De keuze in het mengsel en of soorten is vrij gedurende de veildagen. 

 

Royal FloraHolland Quality aanduiding 

• Veilgroep RFHQ Pot-Chrysant voor Aalsmeer en Naaldwijk is 649. 

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

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

 

De RFHQ veilgroep wordt wekelijks gecontroleerd op de exportlocaties Aalsmeer en/of Naaldwijk. Vanuit 

de controle is er altijd een terugkoppeling d.m.v. een rapportage met bevindingen en foto’s. Deze 

rapportage wordt u op dezelfde dag per e-mail toegezonden. 

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

zijn € 21,- per week. 

 

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 

Erik Boland Veilingmeester Aalsmeer 06-46408936 

Elmar Nonkes Veilingmeester Aalsmeer 06-15424216 

Rene Smits  Veilingmeester Naaldwijk  06-51048991 

Hans van der Zwan Veilingmeester Naaldwijk 06-20594400 
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