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Inschrijvingsvereisten   
   

Vereisten voor inschrijving 
Deze vereisten voor inschrijving, hierna te noemen inschrijvingsvereisten, zijn voorwaardelijk voor 
eenieder die zich bij Royal FloraHolland wenst in te schrijven conform het intern vastgesteld 
Klantacceptatiebeleid van Royal FloraHolland en deze inschrijvingsvereisten zijn per 1 juli 2021 van 
kracht.  
 
Deze inschrijvingsvereisten zijn uitsluitend van toepassing op de inschrijvingsprocedure van Royal 
FloraHolland. Op de rechtsverhouding tussen u en Royal FloraHolland gelden voorts het bepaalde in het 
Veilingreglement van Royal FloraHolland en voor zover van toepassing het bepaalde in de statuten van 
Royal FloraHolland alsmede de voorwaarden die voor door u af te nemen producten en dienstverlening 
van Royal FloraHolland van toepassing zijn.  
 
Definities 
• Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 
• Identificatie: de wijze waarop iemands identiteit wordt vastgesteld 
• Verificatie: vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit 
• Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijf dan wel onderneming voert en die 

zich als zodanig bij Royal FloraHolland wenst in te schrijven en die een product en/of dienst van 
Royal FloraHolland wil afnemen; 

• Screening: het proces van opvragen van informatie van de Klant op basis waarvan een 
inschatting kan worden gemaakt van de integriteit van de Klant, de betrokken natuurlijke 
personen (wettelijke vertegenwoordiger(s)) en de uiteindelijk belanghebbende (UBO).  

 
Toepasselijkheid 
Deze inschrijvingsvereisten zijn van toepassing op de Klant als ook haar wettelijk vertegenwoordiger(s) 
als ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO), die zich wil inschrijven bij Royal FloraHolland.  
 
Algemene bepalingen 
1. Voor Royal FloraHolland is het belangrijk om haar Klanten te kennen, zodat we u zo goed 

mogelijk kunnen helpen met onze dienstverlening. Om een goed beeld van u als onze 
toekomstige Klant te verkrijgen, werkt Royal FloraHolland volgens het principe van Know Your 
Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD), waarbij uw bedrijf en u als 
vertegenwoordiger(s)/UBO zullen worden onderworpen aan een Screening.  

2. Voordat u als Klant door Royal FloraHolland definitief wordt geaccepteerd, worden zowel uw 
bedrijf als de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de UBO geïdentificeerd, geverifieerd en 
gescreend. Deze Screening wordt door Royal FloraHolland uitgevoerd met behulp van externe 
partners en de Screening bestaat uit een identiteitscontrole en een integriteitsonderzoek.    

3. Royal FloraHolland is net als Klanten gehouden aan wet- en regelgeving. Als het gaat om de 
verwerking, waaronder het gebruik, administreren en opslaan van uw persoonsgegevens, zal 
Royal FloraHolland evenals de voornoemde externe partners zich houden aan de ter zake in 
Nederland toepasselijke wetgeving (AVG). Aanvullend verwijzen wij u naar de privacyverklaring 
op de website van Royal FloraHolland. 

4. U dient alle gevraagde en benodigde informatie aan te leveren om de Screening als onderdeel 
van de aanmelding c.q. het inschrijvingsproces te kunnen voltooien.  
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5. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om de (voorlopige) inschrijving ongedaan te 
maken, op te schorten dan wel niet voort te zetten en/of te staken, indien de uitkomst van de 
(volledige) Screening niet conveniërend is.  

6. Bij de inschrijving verklaart u dat van het bedrijf of van een bedrijf waarbij u als wettelijke 
vertegenwoordiger of als UBO betrokken bent (geweest), u dan wel de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) en/of de UBO (’s) in de afgelopen vijf (5) jaar niet strafrechtelijk zijn 
veroordeeld.  

7. Bij de inschrijving verklaart u dat van het bedrijf of van een bedrijf waarbij u als wettelijke 
vertegenwoordiger of als UBO betrokken bent (geweest), u dan wel de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) en/of de UBO (’s) niet geregistreerd staan in het faillissementenregister 
met een registratie jonger dan twaalf (12) maanden.  

8. Met het invullen van het (online) aanmeldingsformulier en het accepteren van deze 
inschrijvingsvereisten, door middel van het plaatsen van een vinkje in het betreffende 
aanmeldformulier, gaat u akkoord met het uitvoeren van de Screening door Royal FloraHolland 
en de daartoe door haar ingeschakelde externe partners alsmede met de overige voornoemde 
vervolgstappen die onderdeel uitmaken van deze inschrijvingsprocedure en u verklaart tevens 
alles juist en naar waarheid te hebben ingevuld.  

9. Op deze inschrijvingsvereisten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bezwaren, 
voortvloeiend uit de inschrijvingsprocedure, kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de 
bevoegde toetsingscommissie van Royal FloraHolland. U kunt hierbij gebruik maken van het 
contactformulier op onze website of direct een mail sturen naar 
contactcenter@royalfloraholland.com. 

 
Bij het indienen van dit webformulier ga ik, als juridisch en wettelijk vertegenwoordiger van het in het 
aanvraagformulier genoemde bedrijf, akkoord met de inschrijvingsvereisten, de inschrijvingsprocedure en 
de privacyverklaring van Royal FloraHolland.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


