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FAQ Landelijk veilen bloemen, landelijke klok C06   
  

Q: Waarom breiden we de landelijk klok C06 uit?   

A: We breiden landelijk veilen verder uit, omdat we op die manier vraag en aanbod verder 

concentreren.  Daarnaast is er een toenemende behoefte van kwekers om landelijk te kunnen 

veilen. Aan die wens kunnen we tegemoet komen en we hebben ruimte op klok 6.  

  

Q: Wanneer gaan we starten met de uitbreiding van de landelijke klok C06?   

A: We starten op donderdag 24 november 2022 met het veilen op de eerste landelijke klok C06  

  

Q: Hoe laat start de landelijke klok 6?  

A: De landelijke klok 6 start om 6 uur, net als de andere lokale bloemen klokken.  

  

Q: Welke productgroepen worden op de landelijke klok C06 geveild?  

A: Naast snij-anthurium worden de productgroepen alstroemeria, snijorchidee en strelitzia 

toegevoegd.     

   

Q: Waarom hebben we gekozen voor deze productgroepen?   

A: Om landelijk te kunnen veilen moeten de productgroepen over zijn op de nieuwe logistiek 

(orderpicken) en/of over zijn op random kweker loting. De producten die nu worden toegevoegd 

aan de landelijke klok staan in de huidige situatie ook al bij elkaar op klok 8 in Aalsmeer en klok  

5 in Naaldwijk. Dit maakt de overgang voor de kopers eenvoudiger. Tevens zijn dit 

productgroepen die nu of in het nabije verleden veelal op een klok samen werden geveild.  

  

Q: Kunnen kwekers zelf kiezen waar ze hun producten aanleveren?  

Voor klok 6 kunnen kwekers zelf bepalen of zij hun producten in Aalsmeer en/of Naaldwijk 

aanleveren. Aanleveren in Rijnsburg of Eelde is voor deze klok vooralsnog niet mogelijk.   

  

Q: Op welke locatie kan ik mijn producten het beste aanbieden?   

A: Neem contact op met de veilingmeester. Hij/zij kan het beste advies geven waar jouw 

klanten zitten.   

  

Q: Hoe zit het met het transport tussen de locaties?   

A: Conform de huidige werkwijze organiseert en betaalt de kweker het transport naar de export 

locatie. De koper organiseert en betaalt het inter vestigings transport tussen de locaties.   

  

Q: Waarom zetten we lokale klokken uit?   

A: Minder klokken verlaagt de inkoopdruk bij inkopers en geeft meer overzicht. Door het 

verplaatsen van de producten naar de landelijke klok C06 kunnen we 2 lokale klokken uitzetten.   

  

Q: Welke klokken in Aalsmeer en Naaldwijk worden uitgezet. En per wanneer?   

A: Door het uitbreiden van de landelijk klok C06, zetten we klok 8 in Aalsmeer en klok 5 in 

Naaldwijk uit. De klokken zullen per 24 november 2022 worden samengevoegd met de overige 

klokken. Voor de nieuwe veilschema’s verwijzen we naar de website van RFH: veilschema’s 

bloemen.  

  

Q: Wat is het veilschema van de landelijke klok C06  

A: Voor de nieuwe veilschema’s verwijzen we naar de website van RFH: veilschema’s 

bloemen.  
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Q: Hoe zijn we gekomen tot het veilschema?   

A: In overleg met klanten van de betreffende producten is gekeken naar het wenselijke 

veilschema.  

Klanten willen volume producten graag vroeg ontvangen en er in de verkoopsystemen vroeg 

over kunnen beschikken. Datzelfde geldt voor producten die nog een bewerking moeten 

ondergaan.   

De veilingmeesters volgen de prijsontwikkeling nauwlettend. Zodra we daar negatieve 

ontwikkelingen zien in prijsvorming of koopkracht gaan we hierop acteren.  

  

Q: Waarom wordt een klein product als Strelitzia achteraan geveild?  

A: Bij het opstellen van een veilschema kijken we vooral naar de klantwens en creëren we een 

veilschema dat van begin tot eind interessant is voor inkopers. Strelitzia is een belangrijk 

product waar kopers voor blijven zitten. Op die manier houden we voldoende koopkracht tot het 

einde van de deze klok   

  

Q: In welke volgorde worden de producten geveild?   

A: Een klok veilen we o.b.v. een veilschema waarin veilgroepen zijn ingedeeld in een volgorde. 

Per veilgroep worden dagelijks de aanvoerders d.m.v. random kweker loten op aanvoerder 

volgorde gezet. Daarna wordt, dagelijks, d.m.v. random locatie loting bepaald welke locatie die 

dag steeds als eerste wordt geveild. We veilen dan eerst alle producten van 1 kweker van de 

gelote locatie weg, daarna beginnen we met het veilen van de producten van dezelfde kweker 

op de andere locatie. Tot slot bepaalt de aanvoerder zelf d.m.v. de aanvoerbrief, de gewenste 

veilvolgorde van zijn eigen producten van die locatie.  

Bekijk de infographic voor de veilvolgorde 

  

Q: Kan je als kweker zelf je veilvolgorde bepalen in Floriday?   

A: Op dit moment kan dit nog niet. Als kweker kan je d.m.v. de aanvoerbrief, de gewenste 

veilvolgorde van de eigen producten bepalen o.b.v. briefnummer (laagste eerst).   

Op termijn, met de digitale klok, kan de kweker wel zelf de veilvolgorde bepalen in Floriday.  

  

Q: Kan ik als koper straks zien op welke locatie het product staat?   

A: Ja, 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. Voor de uitleg hoe landelijk veilen 

werkt op de landelijke klok C06 in KOA verwijzen we naar de website van RFH: ‘Hoe werkt 

Landelijk veilen op de landelijke klok C06 in KOA?’  

  

Q: Waar moet ik als koper op letten?  

A: Als koper moet je opletten op welke locaties je kunt kopen. Kan en wil je op beide locaties 

kopen, dan moet je scherp zijn op welke partij (van welke locatie) je drukt. Dit kan je zien aan 

de hand van een A of een N in KOA.   

Als je als koper alleen op Naaldwijk of Aalsmeer kan en/of wil kopen, dan krijgt de locatie waar 

je niet kunt kopen een grijze achtergrond. Voor de uitleg hoe landelijk veilen werkt op de 

landelijke klok C06 in KOA verwijzen we naar de website van RFH: ‘Hoe werkt Landelijk veilen 

op de landelijke klok C06 in KOA?’  

  

Q: Wat verandert er voor de koper die nu op 1 locatie koopt?  

A: Deze koper krijgt inzicht in een breder assortiment. Dit kan aanleiding zijn om ook op een 

andere locatie dan de huidige in te kopen. Het aantal klokken blijft gelijk, de huidige eindtijd blijft 

min of meer gelijk.   

  

Q: Waar moet ik als kweker op letten?   
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A: Als kweker moet je letten op je gewenste veilvolgorde. Die bepaal je aan de hand van de 

aanvoerbrief. We starten met veilen met het laagste briefnummer en veilen oplopend.   

  

Q: Is dit de eerste Landelijk Veilen klok?  

A: ja, de landelijke klok C06 is de eerste volledige Landelijk veilen klok.  

  

Q: Waarom gaan we random locatie loten?  

A: Net als bij random aanvoerder loting is random locatie loting de meest eerlijke vorm van 

loten en wordt een locatie niet bevoordeeld of benadeeld door altijd als eerste locatie te worden 

geveild  

  

Q: Gaat Landelijk Veilen voor een betere prijs zorgen?   

A: We spelen met de propositie LV onder andere in op de behoefte van de kwekers aan een 

stabielere en bij voorkeur hogere prijsvorming. Om dit te bereiken concentreren we met 

Landelijk Veilen vraag en aanbod, verder dan nu het geval is.   


