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Aanvullende Voorwaarden Klokleveringsbericht 

 

Artikel 1. Algemeen 

 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ zijn onderstaande specifieke 

voorwaarden op bovengenoemde dienst van toepassing. 

  

Artikel 2. Dienstomschrijving  

 De dienst ‘Klokleveringsbericht’ verstuurt beladingsgegevens van klokstapelwagens. Hierdoor 

kunnen ontvangstprocessen (kopers- en vervoerdersboxen) sneller en efficiënter uitgevoerd 

worden. Vroegtijdig ontvangst van beladingsgegevens bieden tevens planning technische en 

commerciële mogelijkheden (bij webshop toepassingen) 

Om de voordelen van het klokleveringsbericht te benutten is het van belang dat u de dienst EKT 

gebruikt. Het klokleveringsbericht sluit aan op verzonden EKT gegevens. Twee berichten zijn van 

belang vanwege de verschillende aanmaaktijdstippen en prioriteiten (verkoop versus logistiek). 

De informatie die de onderhavige dienst biedt aan de gebruiker wordt gedeeltelijk verkregen vanuit 

handmatige scanprocessen. De afdeling Logistiek streeft naar zo hoog mogelijke scanpercentages. 

Een scanpercentage van 95% vormt momenteel de minimale ondergrens. 

  

Artikel 3. Kosten en tarief 

3.1 a. Gebruiker zorgt zelf voor een passende computer met internetaansluiting en bedrijfssoftware 

welke in staat is EKT en Klokleveringsberichten te vertalen naar eigen bedrijfsprocessen. Royal 

FloraHolland heeft softwareleveranciers door middel van informatiesessies geïnformeerd over het 

klokleveringsbericht en de mogelijke consequenties voor kopers- en vervoerderssoftware. 

b. Het huidige tarief voor een abonnement op deze dienst bedraagt: € 20,50 per maand. Verder 

betaalt u € 0,0352 per verzonden logistieke transactie. (prijspeil mei 2016) 

  

3.2. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om tarieven jaarlijks te verhogen.  

Indien een verhoging in enig jaar meer dan 5% bedraagt van het tarief in het direct voorafgaande 

jaar, heeft de hoofdgebruiker het recht om de dienst tussentijds op de gebruikelijke wijze via ‘Mijn 

Royal FloraHolland’ met directe ingang op te zeggen. Zulks binnen 4 weken nadat het nieuwe tarief 

aan de hoofdgebruiker bekend kon zijn doch niet later dan 4 weken nadat het nieuwe tarief voor het 

eerst bij de hoofdgebruiker in rekening is gebracht.  

Indien een verhoging 5% of minder bedraagt van het tarief in het direct voorafgaande jaar, is de 

(hoofd)gebruiker direct gehouden het nieuwe tarief te betalen. Voorafgaande mededeling of 

accordering van een aangepast tarief/voorwaarden is alsdan niet vereist.  

De in de onderhavige voorwaarden weergegeven tarieven zijn slechts een weergave van het 

geldende tarief op moment van het ernaast vermelde prijspeil..  
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