Contactpersonen voor klanten
Christina Sell
Assortimentsmanager/veilmeester snijbloemen
E christina.sell@veilingrheinmaas.de
T +49 2839 59 32 50
M +49 162 240 87 49

Maakt u al gebruik
van klokvoorverkoop?

Dagmar van de Locht
Relatiebeheerder/veilmeester potplanten
E dagmar.vandelocht@veilingrheinmaas.de
T +49 2839 59 32 53
M +49 162 240 87 33

Contactpersonen voor aanvoerders
Herbert Boss
Veilmeester snijbloemen
E herbert.boss@veilingrheinmaas.de
T +49 2839 59 32 34
M +49 173 727 82 91

Heinz Hovestädt
Veilmeester potplanten
E heinz.hovestaedt@veilingrheinmaas.de
T +49 2839 59 32 42
M +49 173 727 82 14

www.veilingrheinmaas.com

serveerd worden. Bij snijbloemen moet
minimaal één verkoopeenheid worden
gereserveerd (emmer of doos).

Tarieven en logistieke
afhandeling
Aan de in- en verkoop via klokvoorverkoop zijn geen extra kosten verbonden.
Voor dit verkoopkanaal zijn de klantenen aanvoertarieven van de veiling van
toepassing. Ook de logistieke afhandeling vindt plaats op dezelfde wijze als
hoe klanten en aanvoerders dat bij de
veilingklok gewend zijn.

Producten
Klokvoorverkoop biedt klanten en aanvoerders van Veiling Rhein-Maas
de mogelijkheid bepaalde producten, die aan de veilingklok worden
aangeboden, al op de dag vóór de veiling tegen een vastgestelde
prijs te reserveren ofwel aan te bieden.
Hoe werkt klokvoorverkoop?
Bij klokvoorverkoop kunnen aanvoerders aan klanten van Veiling RheinMaas al een gedeelte van hun aangevoerde producten tegen een vooraf
vastgestelde prijs vóór de veiling aanbieden.
Klanten van Veiling Rhein-Maas
kunnen bij klokvoorverkoop de aan
geboden producten online op de dag
vóór de veiling vanaf 14:00 ’s middags
tot 5:45 uur ’s morgens vóór de
veiling tegen de door de aanvoerders
vastgestelde prijzen reserveren. Op de
aanbodpagina is alle productinformatie
(incl. de productfoto) die ook op de

Op onze website vindt u een overzicht
van de veilgroepen die via klokvoorverkoop kunnen worden aangeboden.
Via klokvoorverkoop kunnen alléén A1kwaliteiten aangeboden worden.

Aanvoer
Om uw producten via klokvoorverkoop
aan te bieden, hoeven aanvoerders alleen maar hun prijs op de EAB in te vullen en hun eigen productfoto toe te voegen. Vervolgens kunnen aanvoerders
via klokvoorverkoop een bepaald deel
van hun veilingaanbod aan de klanten
aanbieden. Snijbloemen of potplanten,
die dan niet via klokvoorverkoop gereserveerd zijn, worden automatisch bij
de veiling aangeboden.
Gebruiksvoorwaarden
voor klanten:
• klantnummer
• kaartnummer
• SEPA-mandaat
• mobiel telefoonnummer
• e-mailadres

veilingklok getoond wordt voor klanten
beschikbaar.
Wanneer de producten zijn aangevoerd,
worden de productgegevens van de
aanvoerder door de kwaliteitscontroleurs van Veiling Rhein-Maas gecontroleerd en worden klanten over eventuele veranderingen geïnformeerd. De
definitieve koop vindt gelijktijdig met het
veilen van de resterende producten van
de aanvoerder op de veildag plaats.
Bij potplanten is het mogelijk hele CCcontainers van monster- en grote partijen te reserveren. Daarnaast kunnen
enkele partijen per laag (CC-container)
en eenheden van stapelwagens gere-

Bekijk hier de video over klokvoorverkoop:
www.youtube.com/veilingrheinmaas

