Belangrijke aandachtspunten voor verkoop via klokvoorverkoop
Klokvoorverkoop (UVV) biedt aanvoerders van Veiling Rhein-Maas de mogelijkheid
bepaalde producten, die op de veilingklok worden aangeboden, al op de dag vóór de
veiling aan de klanten van de marktplaats aan te bieden. Het maximale percentage van
de betreffende partij dat via klokvoorverkoop mag worden aangeboden, wordt door
Veiling Rhein-Maas bepaald. De aanvoerder biedt zijn producten tegen een zelfgekozen
vaste prijs via klokvoorverkoop aan.
Om producten via voorverkoop te kunnen aanbieden, moeten de volgende punten in acht
worden genomen:




Een actuele productfoto, die voldoet aan de eisen van Veiling Rhein-Maas, moet
aan de aanvoerbrief worden toegevoegd.
De klokvoorverkoopprijs moet op de EAB ingevuld worden.
Alleen producten van A-1-kwaliteit mogen worden aangeboden.

Aanvullend gelden voor potplanten nog de volgende toelichtingen:





Bij monsterpartijen en grote partijen op CC-containers is het niet van belang, of
de potplanten los of in trays op CC-containers worden aangevoerd.
Bij meerkoopspartijen (`Einzelpartien´) op CC-containers kan een, zoals
bovenstaand beschreven, vastgelegd percentage aan lagen via klokvoorverkoop
door klanten gereserveerd worden. Meerkoopspartijen met potplanten, die los op
een CC-container staan, worden op de veilingklok altijd als een complete CCcontainer verkocht en kunnen daarom dus niet via klokvoorverkoop worden
aangeboden.
Om meerkoopspartijen per laag via klokvoorverkoop te kunnen aanbieden, moet
het aantal trays deelbaar zijn door het aantal van alle lagen (legborden en
bodem). Ook moet elke laag oftewel uniform gemixt zijn of de hele CC-container
moet met dezelfde soorten/kleuren beladen zijn.
Opdat de klanten aan de veilingklok ook bij meerkoopspartijen de mogelijkheid
hebben, een complete CC-container te kopen, mag van elke sortering slechts een
deel van de CC-container met een klokvoorverkooprijs worden aangeboden.
Via klokvoorverkoop aangeboden meerkoopspartijen met niet uniform gemixte
lagen kunnen niet aan de klok worden verkocht.
Bij potplanten op stapelwagens maakt het niet uit of de potplanten los of in trays
op de stapelwagen staan. Bij stapelwagens vindt de verkoop plaats op basis van
het aantal eenheden en niet zoals bij CC-containers per laag.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze aandachtspunten voor de verkoop via klokvoorverkoop, neemt
u dan contact op met de verantwoordelijke assortimentsmanager of met een van de
veilingmeesters Herbert Boss of Heinz Hovestädt.
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