
Welkom bij
Royal FloraHolland

De grootste internationale marktplaats 
voor bloemen en planten ter wereld

Royal FloraHolland is een coöperatie van 
kwekers van bloemen en planten. De 
organisatie is de grootste bloemenveiling 
en digitale marktplaats ter wereld en brengt 
vraag en aanbod bij elkaar.

Bij de green screen (29) kan je een filmpje 
van jezelf en familie maken!
Hier kan je ook 3 films kijken over het 
bedrijf, de historie en het combiticket..

Bij de selfiekast (30) kan je een fleurige 
foto maken met een zelf uitgekozen 
achtergrond.

Wil je ervaren hoe de inkopers producten 
inkopen op de klok? Speel dan het veilspel 
(31) en zie wie deze skills heeft.

Neem plaats op de trekker (32) voor een 
fotomoment als trekkerchauffeur.

Kijk rond in onze giftshop voor een bloemig 
souvenir (33).

Legmeerdijk 313
1430BA Aalsmeer
Postbus 1000
T: +31 (0)297 39 80 50
E: infoaalsmeer@royalfloraholland.com
W: www.royalfloraholland.com

Maandag t/m woensdag 7.00 - 11.00
Donderdag   7.00 - 9.00
Vrijdag   7.00 - 11.00

Tour highlights

Royal FloraHolland:
de coöperatie van kwekers.

Contact informatie

Openingstijden

Feiten en cijfers
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32
veilingklokken

96.000
kloktransacties

per dag

€4,7 miljard
jaaromzet
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€

2,8 miljard
rozen

Cijfers
jaaromzet

1,8 miljard
tulpen

1,2 miljard
chrysanten

117 miljoen
phalaenopsis

85 miljoen
kalanchoë’s

47 miljoen potrozen
15 miljoen lavendel

Top 5 export landen

Top 5 import landen

Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Polen, België

Kenia, Ethiopië, Israël, België, 
Duitsland

23.000
verschillende

bloemen en planten

44 miljoen
bloemen per dag

aanvoerders
=

voetbalvelden

leden locatie Aalsmeer

klanten medewerkers



Hier zie je de 
looproute met 
getallen. Deze 
vind je terug 
als roze borden 
op de brug. 
Deze borden 
corresponderen 
met de 
nummers in de 
Izi.Travel app 
op je telefoon. 
Je krijgt per 
bord een 
samenvatting 
van circa 1 
minuut. Druk 
op de i knop 
voor uitgebreide 
informatie.
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A komende partijen
land land van herkomst
kwa kwaliteitsklasse
qi betrouwbaarheidsindex
B kenmerken +
 keuropmerkingen

muntcode munteenheid
prijs  prijs per steel
kar  aantal stapelwagens (SW)
a/kar  aantal containers per SW
ehd  totaal aantal containers
ape  aantal stelen per container
min.af  minimaal af te nemen container

Legenda

Looproute

Veilingklok

trap

5

6

7
8

9
10
11

4

3
2
1

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

22

23

24

1. Ga naar de playstore of app store
(gratis wi-fi). Typ in: IZI Travel.
Download en open de app.
2. Klik op het vergrootglas en typ Aalsmeer.
3. Download Royal Flora Holland en open 
de tour!

Download de                    app

start


