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1. Meld jouw plan aan. 
Wanneer je plannen hebt voor een aanpassing aan de door jou 

gehuurde ruimte neem je contact op met het Klant Contact Center 

van Royal FloraHolland. Dit kan telefonisch via 088-7898989, 

maar bij voorkeur mail je een eerste concept, schets of foto van de 

door jou gewenste aanpassing naar 

klantenservice@royalfloraholland.com onder vermelding van BIEB 

(Bouwen In eigen Beheer) aanvraag. 

 

 

2. Je krijgt een vast aanspreekpunt en wij doen een eerste snelle toets. 
Op basis van de locatie en aard van jouw plannen wordt een van onze Locatie Coördinatoren jouw vaste 

aanspreekpunt. De Locatie Coördinator neemt binnen 2 werkdagen contact met je op om jouw plan door te 

spreken. Aansluitend wordt een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van jouw plannen. Afhankelijk 

van de complexiteit van jouw plan koppelen wij een eerste inschatting van wat nodig is om het project uit te 

voeren binnen 10 werkdagen aan je terug. 

3. Opstart BIEB project, offerte en uitwerken van 

de details 
Wanneer de eerste inschatting positief is maakt Royal 

FloraHolland een zo genaamd BIEB project aan. Ook wanneer je 

een verbouwing volledig zelf uitvoert, is het vaak noodzakelijk 

dat Royal FloraHolland een aantal zaken voor jou organiseert 

(denk aan onder andere mutaties aan de brandmeldinstallatie, 

extra (kracht-)stroomgroepen, sprinklers en dergelijke).  

In veel gevallen haakt hierbij een technisch projectleider aan en 

ontvang je voor de werkzaamheden die Royal FloraHolland voor 

jou laat verrichten een offerte. Tijdens het BIEB project vragen 

wij je ook detailinformatie aan te leveren met betrekking tot jouw 

verbouwing. De benodigde informatie verschilt uiteraard per 

project. Het gebouwbesluit van Royal FloraHolland geeft een goed overzicht van zaken die vaak benodigd zijn. 

Het verzamelen van informatie en opstellen van de offerte(s) duurt afhankelijk van de complexiteit 3 tot 6 

weken. 

(ver-)  

Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) 

Wanneer je een aanpassing wil doen in of aan een ruimte die je van Royal FloraHolland huurt, heb 

je hiervoor vooraf toestemming nodig van assetmanager van de veilinglocatie. Deze toestemming 

is ook nodig wanneer je de werkzaamheden in eigen beheer uitvoert of laat uitvoeren. Op deze 

pagina lees je welke stappen genomen moeten worden om snel en veilig de door jou gewenste 

verbouwing te realiseren. 

Relevante links 

➢ Gebouwbesluit 

➢ Aanvragen tekeningen 

➢ Koelcelprocedure 

➢ Checklist BIEB 

➢ Richtlijnen 

o Vetafscheiders 

o Reclameborden 

o Milieu en veiligheid 

o Brandveiligheid 

Checklist 

o Bedrijfsnaam en 

administratienummer 

o Contactpersoon 

o Korte omschrijving van het plan 

o Indicatie opleverdatum  

o Plattegrond 

o Mogelijke alternatieven 
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4. Inplannen van de werkzaamheden na schriftelijk 

akkoord 
Je kunt starten met de werkzaamheden nadat je alle benodigde 

informatie heeft aangeleverd en na schriftelijk akkoord van de Locatie 

Coördinator van Royal FloraHolland.  

5. Werkzaamheden worden veilig uitgevoerd 
Wanneer de planning van de werkzaamheden definitief is, kunnen de 

werkzaamheden door jouw uitvoerder aangemeld worden bij Royal 

FloraHolland middels een werkvergunning. Hierin geeft de uitvoerder 

exact aan wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en door wie. Hiernaast wordt ook aangegeven welke 

maatregelen de uitvoerder neemt om het werk zo veilig mogelijk en met minimale overlast voor de omgeving uit 

te voeren. Een werkaanvraag dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het werk ingediend te worden en is 

kosteloos. Bij akkoord verstrekt Royal FloraHolland een werkvergunning aan de uitvoerder. De 

bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland handhaaft de werkvergunningen. Dit betekent dat werkzaamheden 

waarvoor geen geldige werkvergunning is verstrekt, kunnen worden stilgelegd. Houd er rekening mee dat jij als 

opdrachtgever voor de werkzaamheden eindverantwoordelijk bent voor de aanwezigheid van de juiste 

werkvergunning voor de in jouw box uit te voren werkzaamheden.  

6. Oplevering, laatste puntjes op de i 
Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, geef je dit door aan de locatie coördinator. Tenslotte ontvangen wij 

van jou een aantal opleverdocumenten zoals een tekening van de uiteindelijke situatie. Royal FloraHolland 

controleert of deze overeenstemmen met het plan en zorgen voor de revisie van de veilinggegevens. Indien van 

toepassing kan van jou verlangd worden een keuringscertificaat aan te leveren (zoals bij een NEN 3140 keuring 

voor E-installaties)   

 

 

 

 

 

 

 

 


