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Veiling Tarief Toelichting

Provisie
Volledig aanvoerder/lid
Contractzender A
Contractzender B
Contractzender C

2,6%
5,7%
7,2%
9,2%

over de omzet *
over de omzet * 
over de omzet * 
over de omzet *

Opslag decoratiemateriaal 2,0% over de omzet

Bijkomende veilingkosten - heffingen
Partijheffing
- snijbloemen
- potplanten

€ 2,60
€ 4,80

per partij, max. 5 partijen per ladingdrager
per partij

Wagenheffing
- stapelwagen vol
- stapelwagen gedeelte (producten van minstens 2

aanvoerders op een stapelwagen)
- CC-containers grote en monsterpartij
- CC-containers meerkoopspartij (`Einzelpartie´)

€ 7,40
€ 3,70

€ 4,10
€ 4,85

per aangevoerde stapelwagen 
per aangevoerde stapelwagen

per aangevoerde CC-container
per aangevoerde CC-container

Aanvoer

Aanvoer zonder toezending van EAB-gegevens € 25,00 per partij

Herkeurkosten/BI-kosten

Herkeurkosten op kwaliteit € 10,00 per opgenomen partij

BI-kosten bij BI-fouten op aanvoerbrief € 5,00 per partij

Klokservice Tarief Toelichting

Provisie

Volledig aanvoerder/lid
Contractzender A
Contractzender B
Contractzender C

1,8%
2,8%
3,3%
7,3%

over de omzet *
over de omzet * 
over de omzet * 
over de omzet *

Bijkomende Klokservicekosten - heffingen

Partij-/administratiekosten € 5,00 per klant per week

Aangevoerde ladingdrager (stapelwagen of CC-container) € 4,50 per ladingdrager, via logistiek Veiling Rhein-Maas

Toeslag niet-EAB
Bij indienen van een aanvoerbrief zonder voorafgaande toezending van EAB-
gegevens

€ 25,00 per partij

Logistieke dienstverlening Tarief Toelichting

Aanvoer buiten de aanvoertijden

€ 3,30 per ladingdrager- aangemeld

- niet aangemeld € 12,00 per ladingdrager

Niet toegestane aanvoer € 21,50 per ladingdrager

Ompakken van defecte of onjuist beladen CC-containers € 21,50 per CC-container

CC-Container met ontbrekende TAG5 € 108,00 per CC-container

CC-Container met ontbrekende metalen plaat € 108,00 per CC-container

Aanvoer voor meerdere dagen

€ 2,80

€ 3,40

- niet gekoeld

- gekoeld

- niet aangemeld € 5,50

per ladingdrager per dag 

per ladingdrager per dag 

per ladingdrager per dag

Eco-Park

Afvalverwerking van niet verkochte producten (`doordraai´) € 0,90
per verpakkingseenheid,
max. € 40,- per ladingdrager

* excl. 0,2% generieke promotieheffing, wordt samen met de veilingkosten berekend

* Toeslag actieve klokservice (alléén voor Landgard snijbloemen-aanvoerders): 0,5% over de omzet; 
excl. 0,2% generieke promotieheffing, wordt samen met de veilingkosten berekend

Aanvoer
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Verpakking, emballage

Verpakking beschikbaar stellen € 1,10 per stapelwagen, min. € 6,60

Afgifte van op elkaar gestapelde lege stapelwagens (2 hoog) € 2,50 per stapelwagen

Statiegeld en het gebruikstarief van meermalige verpakking volgens afzonderlijke prijslijst

Verkoopprijzen eenmalige verpakking volgens afzonderlijke prijslijst

Service Center volgens afzonderlijke prijslijst

Huur stapelwagen Tarieven Royal FloraHolland

Huur CC-container Tarieven Royal FloraHolland of Landgard

Importverwerking/betalen van invoerrechten volgens afzonderlijke prijslijst

Elektronische, financiële, andere dienstverleningen Tarief Toelichting

Elektronische diensten

EAB Response (elektronische EAB-terugkoppeling) € 0,00 kosteloos

EPT elektronische partij-terugkoppeling € 0,00 kosteloos

VEPT voorlopige elektronische partij-terugkoppeling € 0,035 per partij

Overig

Kosten daginformatie per post € 2,50 per document

Kosten weekafrekening per post € 5,00 per document

Telefonische prijsinformatie € 10,00 per telefoontje

Tarief ontbrekende weekmelding planten € 50,00 per week, alléén planten
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