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Kopen op afstand  
Eerste volledige klok Landelijk Veilen bloemen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe klok en veilschema 
Kwekers van al deze productgroepen kunnen vanaf 24 november nog steeds zelf bepalen of zij hun producten 

op de Royal FloraHolland-vestiging in Naaldwijk of Aalsmeer aanvoeren. We concentreren het aanbod van 

Aalsmeer en Naaldwijk, Rijnsburg voorlopig nog niet.   

De introductie van de landelijke klok C06 betekent ook een nieuw veilschema. De starttijd van de nieuwe klok is 

06.00. Het nieuwe veilschema ziet er als volgt uit:  

  

Door het uitbreiden van Landelijk Veilen Bloemen zullen er ook 2 lokale klokken verdwijnen. Hierdoor wordt de 

inkoopdruk bij inkopers verlaagt en geeft zo meer overzicht. In Aalsmeer verdwijnt klok A08. De productgroepen 

die niet meegaan naar de landelijke klok C06 verplaatsen we naar de lokale klokken. In Naaldwijk verdwijnt de 

klok N05. De meeste producten van klok N05 gaan over naar de landelijke klok C06. De producten die niet 

meegaan, worden verdeeld over de lokale klokken in Naaldwijk. 

 

 

Oktober 2022 

Klok C06 wordt uitgebreid met de productgroepen Snijorchidee, 

Alstroemeria en Strelitzia. Inmiddels is bekend dat deze klok 

donderdag 24 november live gaat.  

Met het toevoegen van deze productgroepen creëren we een volwaardige en 

interessante klok voor inkopers. Tegelijk gaan we hiermee een stap verder in de 

concentratie van vraag en aanbod en komen we tegemoet aan de wens van veel 

kwekers om hun producten landelijk te veilen. Zo gaan we samen stap voor stap 

op weg naar Landelijk Veilen.  
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Hoe werkt Landelijk veilen op klok C06 in KOA? 
 

In de aankomende partijen is als laatste een L-kolom met de locatie toegevoegd. Hierin zie je bij de komende 

partijen of de partijen van Naaldwijk (N) of Aalsmeer (A) zijn. Deze kolom kan naar links verplaats worden voor 

een beter overzicht.  

Door deze KOA lay-out op te slaan zal deze voortaan op die plek zichtbaar zijn.  

 

 
 

Inkopen op Aalsmeer én Naaldwijk: 

Producten bestemd voor klok C06 kunnen fysiek aangevoerd worden op Aalsmeer en Naaldwijk. Elke dag wordt 

er willekeurig geloot op aanvoerder binnen een veilgroep. De volgorde van locatie is ook willekeurig. De ene 

dag kan een partij van een aanvoerder in Aalsmeer als eerste geveild worden van dezelfde sortering en daar 

achteraan de partij in Naaldwijk, de andere dag kan dat andersom zijn. Als de partij in Aalsmeer staat wordt in 

klok C06 de letter A getoond. Zodra de partij in Naaldwijk geveild wordt verspringt de letter van A naar N. 

 

Als de inkoper op beide locaties kan inkopen dan zal de hoofdklok gekleurd blijven. Het plaatnummer van de 

betreffende locatie verandert vanzelf mee. Hieronder het voorbeeld. 

 

 
 

Bij het maken van een transactie zal ook het plaatnummer met de letter van de locatie getoond worden in het 

vakje “koper” binnen de klokcirkel.  

 

 

 

 

 



3 
 

Wanneer je vanwege beleid op één locatie mag kopen, dan zal de klok grijs gekleurd worden zodra een partij 

van de andere locatie geveild wordt.  

 

De letter N van Naaldwijk verschijnt in de klok, maar het plaatnummer blijft op A4000 staan in dit voorbeeld.  

 

 
 

Tip: 

De klok zal ook grijs gekleurd worden als u wel op een andere locatie mag kopen, maar de instellingen niet 

goed staan bij “plaatselectie”. Onder de kolom Concern moeten dan de beide plaatnummers van Aalsmeer en 

Naaldwijk ingesteld staan, zoals in onderstaand voorbeeld. 

 

 
 

Vragen? 

Komt u er niet uit en zijn er nog vragen over Landelijk Veilen in relatie tot het gebruik van KOA, neem dan 

contact op met Digital Clock Support.  

 

Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 5:00 t/m 13:30 uur op T 088 – 789 89 89 (optie 2) of mail naar 

dcsupport@royalfloraholland.com  
 

mailto:dcsupport@royalfloraholland.com

