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Overkoepelend tarieven Tarief Toelichting

Inschrijving

Inschrijfkosten per klantnummer € 750,00
per jaar en per klantnummer, berekening volgt in maart voor dat 
kalenderjaar

Koperskaart

Extra en vervangende kaart € 10,00 per kaart, eenmalig

Veiling Tarief Toelichting

Serviceheffing 

Boxhuurder 0,15%

- minstens € 15,00

over de omzet

per inkoopdag en kaartnummer

Niet-boxhuurder 0,60%

- minstens € 26,00

over de omzet

per inkoopdag en kaartnummer

Transactiekosten stapelwagen

€ 0,80 per transactie

€ 0,75 per transactie

€ 0,65 per transactie

€ 0,55 per transactie

1 verkoopeenheid per transactie

2 verkoopeenheden per transactie

3-5 verkoopeenheden per transactie

meer dan 5 verkoopeenheden per transactie

gehele stapelwagen € 0,00 kosteloos

Lagenheffing CC-container 

CC-container compleet € 1,10 per CC-container

€ 2,50 per laag

€ 2,25 per laag

€ 2,00 per laag

€ 1,10 per laag

CC-container gedeelte

1 laag per transactie

2 lagen per transactie

3 lagen per transactie

vanaf 4 lagen per transactie

toegewezen CC-container € 1,10 per transactie

Overige diensten

Kopen-Op-Afstand (aansluitkosten, software-onderhoud) € 125,00 per maand voor 2 aansluitingen *

Kopen-Op-Afstand per extra aansluiting € 25,00 per maand **

Klokservice Tarief Toelichting

Serviceheffing klokservice per klantnummer

1,50% over de omzet

1,25% over de omzet

0,50% over de omzet

0,30% over de omzet

Omzetstaffel klokservice van € 0,- tot 100.000,-

Omzetstaffel klokservice van € 100.001,- tot 200.000,-

Omzetstaffel klokservice van € 200.001,- tot 300.000,-

Omzetstaffel klokservice van € 300.001,- tot 2.500.000,- 

Omzetstaffel klokservice groter dan € 2.500.000,- 0,10% over de omzet

Transactiekosten klokservice

Snijbloemen € 0,35 per transactie

Potplanten € 0,25 per transactie

Logistieke dienstverlening Tarief Toelichting

Prioriteitsverlading docks

Jaarafrekening € 572,00 per jaar en een veildag per week *
* Restitutie vanaf € 450.000,- jaaromzet per klantnummer 0,10% per jaar, maximaal ter hoogte van het betaalde bedrag

Dagafrekening/Dagklanten € 16,50 per dag

Prioriteitsverlading binnenverlading

Jaarafrekening grote verlaadplaats € 572,00 per jaar en een veildag per week *

Jaarafrekening kleine verlaadplaats € 286,00 per jaar en een veildag per week *
* Restitutie vanaf € 450.000,- jaaromzet per klantnummer 0,10% per jaar, maximaal ter hoogte van het betaalde bedrag

Dagafrekening/Dagklanten grote verlaadplaats € 16,50 per dag

Dagafrekening/Dagklanten kleine verlaadplaats € 11,00 per dag

Binnenverlading zonder aanmelding € 20,00 per dag

* Kosteloos bij een omzet in het voorgaande jaar (netto omzet bij Veiling Rhein-Maas) van ten minste € 100.000,-.
** Kosten per extra toegang, voor zover een meeromzet in het voorgaande jaar van € 100.000,- per extra aansluiting niet is behaald.

Gedurende het jaar wordt altijd 1,50% in rekening gebracht. Aan het begin van het jaar daarop volgt per klantnummer terugbetaling conform de hierboven genoemde omzetstaffels.



Alle tarieven gelden als netto-prijzen excl. de wettelijke btw. 
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Verpakking

Statiegeld en het gebruik van meermalige verpakkingen volgens afzonderlijke prijslijst

Verkoopprijzen eenmalige verpakking volgens afzonderlijke prijslijst
Handlingskosten ongestapelde CC-containers bij aanlevering van meer 
dan 3 CC-containers
- bodem
- legbord/plank

€ 1,10
€ 0,60

per bodem
per legbord/plank

Handlingskosten terugname verpakking € 1,10 per keer terugname

Afhaaldienst verpakking op stapelwagen € 2,20 per stapelwagen (min. € 6,60 per ophaalrit)

Afhaaldienst CC-container € 2,20 per CC-stelplaats (min. € 8,80 per ophaalrit)

Wassen van vreemde verpakking € 0,15 per stuk

Eco-Park

Afvoer folieafval incl. potten van kunststof in foliezakken van Veiling Rhein-Maas 
verpakt of in gehuurde afvalcontainers/-boxen 

€ 0,00 kosteloos

Afvoer waterpallets los aangeleverd of in gehuurde afvalcontainers/-boxen € 0,00 kosteloos

Afvoer papier en karton los aangeleverd of in gehuurde afvalcontainers/-boxen € 0,00 kostenlos

Afvoer snijbloemen- en potplanten-compostafval (zonder 
verpakkingsmateriaal/potten) in foliezakken van Veiling Rhein-Maas

€ 2,80 per foliezak (€ 37,50 per container/box)

Verwijdering ongesorteerd afval/restafval in foliezakken van Veiling Rhein-Maas € 6,00 per foliezak (€ 76,00 per container/box)

Foliezakken van Veiling Rhein-Maas € 0,75 per stuk (minstens 25 stuks)

Handlingskosten voor aangeleverde CC-containers met los afval bij het CC-Depot 
(alleen voor waterpallets, folieafval, kunststofpotten)

€ 5,40 per CC-container, afvoerkosten worden extra toegerekend

Afhalen gehuurde afvalcontainers/-boxen (van klantenbox) € 3,90 per container/box, afvoerkosten worden extra toegerekend

Huur afvalcontainer/-box (slechts een afvalsoort per box) € 9,00 per maand, excl. kosten voor verpakking 

Contractuele boete conform de regels voor bedrijfsavfal
1e niet-nakoming 
2e niet-nakoming
3e niet-nakoming
4e en verdere niet-nakomingen

€ 110,00 
€ 220,00 
€ 330,00 
€ 330,00

per voorval
per voorval
per voorval
per voorval

Service Center volgens afzonderlijke prijslijst

Huur stapelwagen Tarieven Royal FloraHolland

Huur CC-container Tarieven Royal FloraHolland of Landgard

Elektronische, financiële, overige dienstverleningen Tarief Toelichting

Elektronische diensten

EKT bericht veiling € 0,035 per transactie

DESADV klokservice (vergelijkbaar met EKT-bericht) € 0,035 per transactie

Intrastat-abonnement € 50,00 per jaar

Facturen en kaartbetaling

Kosten verzending factuur per post € 2,50 per factuur

Betaling met SEPA Bedrijfsincasso (B2B) € 0,00 kosteloos

Creditcard (Master, Visa) 3,00% van totaal te betalen bedrag

Betaling met buitenlandse pinpas (Maestro) 1,18% van totaal te betalen bedrag

Betaling met Duitse pinpas (EC-Cash) 0,25% van totaal te betalen bedrag

Bij afwijkende betaalwijzen worden indien nodig bijkomende extra kosten van banken en financiële dienstverleners doorberekend.

Overige
Kluisje voor headset o.i.d.
- administratiekosten
- statiegeld

€ 15,00 
€ 30,00

eenmalig
per sleutel




