
Deze voordelen biedt u de internationale 
marktplaats Veiling Rhein-Maas:

• een bij het aanbod passend klantenbestand

• 1.600 internationale klanten

• directe en efficiënte aansluiting op de Europese 
markt 

• centrale ligging in de Euregio met meer dan 
30 miljoen consumenten binnen een straal van 
200 km 

• moderne en verschillende verkoopkanalen, 
die via één administratief systeem afgerekend 
worden (One Stop Selling)  

• intensieve persoonlijke aandacht door 
uw aanspreekpartner

• diverse diensten om de presentatie van uw pro-
ducten te optimaliseren en uw marktsucces te 
vergroten 

• ondersteuning bij de verkoop van uw producten 
door verkoopbevorderende maatregelen 

Welkom bij 
Veiling Rhein-Maas.
De enige bloemen- en 
plantenveiling in Duitsland.

www.veilingrheinmaas.com

Centrale 
ligging in 
het hart van 
Europa

Diensten van het Service en Import Center

• hoog serviceniveau: 
verwerking van snijbloe-
men voor verschillende 
verkoopkanalen aan-
gepast aan individuele 
klant behoeftes

• maken van foto’s met 
hoge resolutie zonder 
extra kosten  

• controle van binnen-
komende producten: tem-
peratuur, hoeveelheid, 
staat 

• opslag van producten

• onafhankelijke controle 
van snijbloemen en pot-
planten door de afdeling 
kwaliteitscontrole 

Heeft u vragen, neem dan contact op met 
uw aanspreekpartner. De contactgegevens 
vindt u op www.veilingrheinmaas.com.
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Klokvoorverkoop

• digitaal verkoopkanaal 

• aanvoerders kunnen een bepaald deel van 
hun veilingaanbod vooraf tegen zelf 
vastgestelde prijzen aanbieden 

• dezelfde productfoto’s en productinformatie 
als bij klokverkoop, zonder extra kosten 

Klokverkoop

• ultramoderne afmijnzaal met dagelijks sterke 
aanwezigheid van klanten 

• 8 klokken (4 potplanten, 4 snijbloemen) 

• fysieke presentatie van de producten 

• LED-projectievlak (28 m x 3 m)

• kwalitatief goede productfoto´s en gedetailleerde 
productinformatie 

• 608 inkoopplekken

• vanuit elke gewenste locatie deelname via 
internet: Kopen-Op-Afstand

Klokservice

• snel en makkelijk contact met klanten

• planningszekerheid voor aanvoerders en 
klanten

• uitgebreide ondersteuning door de mede-
werkers van klokservice 

•  aanvullend verkoopkanaal voor de directe 
handel

Sales 
Channel I

Veiling Rhein-Maas in Straelen-Herongen is 
de enige bloemen- en plantenveiling in 
Duitsland en ligt centraal in Europa. Op deze 
internationale marktplaats ontmoeten 2.400 
aanvoerders uit de hele wereld en 
1.600 internationale klanten elkaar in de 
ultramoderne afmijnzaal, het hart van de 
veiling, om producten te verkopen of zelf in te 
kopen. Naast de klokverkoop, waaraan klanten 
ook via Kopen-Op-Afstand kunnen deelnemen, 
biedt Veiling Rhein-Maas de aanvoerders nog 
twee aanvullende verkoopkanalen: 
klokvoorverkoop en klokservice. 
De in 2010 ontstane marktplaats, een joint 
venture tussen het Nederlandse Royal 
FloraHolland en het Duitse Landgard, biedt u 
bovendien een soepel proces en een hoog 
serviceniveau.

Uw verkoopkanalen bij 
Veiling Rhein-Maas

Bekijk hier onze imagefilm:
www.youtube.com/veilingrheinmaas
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