Royal FloraHolland Quality Phalaenopsis
Minimale eisen Royal FloraHolland Quality veilgroep (RFHQ)
Om als aanvoerder te kunnen aanvoeren zijn de volgende eisen vastgesteld:
• U voert het gehele jaar (52 weken) binnen de RFHQ veilgroep aan voor minimaal 4 dagen per
week, tenzij er sprake is van (een van de) volgende uitzonderingen:
o In een veilweek met minder dan 4 veildagen voert u minimaal 3 dagen aan;
o In een veilweek met minder dan 3 veildagen voert u minimaal 2 dagen aan;
o In de periode van week 22 tot en met week 32 is het mogelijk om er voor te kiezen
enkele, of de gehele periode, geen gebruik te maken van het veilen in de RFHQ
veilgroep. U geeft van te voren bij uw veilingmeester aan welke aaneengesloten weken u
niet gaat veilen. Dit geeft u aan per e-mail op woensdag voor 12:00 uur vóór week 22.
• U gebruikt minimaal 1 laag op een kar. Deelkarren zijn toegestaan met een maximum van 2
partijen op een kar.
• Een representatieve productfoto volgens de RFH foto richtlijnen, is verplicht bij aanlevering van
uw producten.
• U gebruikt de daartoe aangewezen specifieke productcodes en niet uitsluitend de productcode
“overig”.
• U neemt deel aan de benchmark houdbaarheid.
• Afname maatwerk periodieke controle is verplicht voor de RFHQ Phalaenopsis klokaanvoer.
• 51 weken per jaar controle.
• Een MPS certificering “MPS-ProductProof” is verplicht bij deelname aan RFHQ.
Kwaliteitseisen Royal FloraHolland Quality
Uw producten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
• De producten voldoen 100% aan de VBN productspecificatie Phalaenopsis. Dit geldt alleen voor
A1 classificaties.
• Uitzonderingen op deze eisen en/of de productspecificatie dienen altijd vooraf en in overleg met
de veilingmeester besproken te worden.
• Planten met slechte wortels worden niet in de RFHQ geaccepteerd.
Sorteringseisen Royal FloraHolland Quality
Voor de sortering gelden de volgende eisen:
• Van 1 november tot en met 1 april is het minimale rijpheidstadium 2-2 (minimaal 25% geopende
bloemen).
• Als u een gemengde partij aanlevert, bestaat deze uit minimaal 5 duidelijk van elkaar te
onderscheiden kleuren.
o Een uitzondering betreft een product met 4 of meer takken en in dit geval is het
toegestaan om minimaal 4 kleuren per fusteenheid aan te leveren.
o Bij potmaat 15 cm is het toegestaan om minimaal 4 kleuren per partij aan te leveren.
• De kleuren dienen uniform over de fusten verdeeld te zijn.
• Minimum aantal bloemen en/of knoppen per potmaat, zie in het overzicht hieronder de
voorschriften per potmaat.
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Potmaat 12 en 15 centimeter
2 takken
Minimaal 16 bloemen en/of
knoppen per pot
3 takken

4 takken

Minimaal 18 bloemen en/of
knoppen per pot

Minimaal 20 bloemen en/of
knoppen per pot
Potmaat 6 en 9 centimeter
2 takken
Minimaal 12 bloemen en/of
knoppen per pot
3 takken
Minimaal 15 bloemen en/of
knoppen per pot
4 takken
Minimaal 20 bloemen en/of
knoppen per pot

Bij de 2e tak heeft de bloemtak (dus ook de
tweede steel) minimaal 6 bloemen en/of knoppen
Bij de 2e en 3e tak heeft de bloemtak (dus ook de
tweede en derde steel) minimaal 6 bloemen en/of
knoppen
Minimaal 5 bloemen/knoppen per tak

Minimaal 5 bloemen/knoppen per tak
Minimaal 5 bloemen/knoppen per tak
Minimaal 5 bloemen/knoppen per tak

Uitzonderingen:
o Voor de Solo of Singolo gelden deze voorschriften per potmaat niet: 1 bloem die recht op
de steel staat.
o Overige uitzonderingen moeten altijd vooraf en in overleg met de veilingmeester
besproken worden. De veilingmeester en de kwaliteitsadviseur beoordelen de aanvraag
en, wanneer noodzakelijk, wordt de werkgroep ketencommunicatie en kwaliteit
geraadpleegd.
Royal FloraHolland Quality productcode gebruik
Binnen RFHQ wordt gebruikt gemaakt van de volgende eisen rondom productcodes:
• Cultivars met een unieke productcode worden met de bijbehorende code geveild.
• Producten zonder productcode worden geveild met een overige productcode (met
kleurtoevoeging).
• Gemengde partijen worden geveild met een productcode waarin het aantal kleuren wordt
vermeld.
• Als u een gemengde partij aanlevert, dan levert u deze aan volgens een productcode zoals
opgenomen in de minimale eisen, zie bijlage onderaan dit document. U kunt deze productcodes
ook vinden op de VBN website (www.vbn.nl).
Royal FloraHolland Quality aanduiding
• Productinformatie is verplicht.
• Bij aanlevering van een partij geeft u de volgende codes mee op de aanvoerbrief (EAB):
o Code 3 in vakje C, positieve kenmerkcode. Deze code geeft een melding op de klok
“Royal FloraHolland Quality” én geeft de juiste verwijzing naar de veilgroep RFHQ
Phalaenopsis.
o Kenmerk K07 Overige leveranciersinformatie , kenmerk waarde 052 .
Dit extra kenmerk geeft een melding op de klok “ MPS-ProductProof “, wat inzichtelijk
maakt dat u gecertificeerd bent.
o Veilgroep Aalsmeer is 770 en veilgroep Naaldwijk is 70.
Wanneer krijgt u een declassering?
De kwaliteitsadviseur beoordeeld de aangeleverde producten. Als deze niet voldoen aan de RFHQ eisen
dan krijgt u eerst een waarschuwing per e-mail. Als er na de 1e waarschuwing geen verbetering is:
• 1e declassering: de daaropvolgende week uitsluiting van het recht te veilen in de RFHQ
veilgroep.
• 2e declassering: de daaropvolgende 2 weken uitsluiting van het recht te veilen in de RFHQ
veilgroep.
• 3e declassering: de daaropvolgende 8 weken uitsluiting van het recht te veilen in de RFHQ
veilgroep.
Phalaenopsis versie 1.3

Wanneer gaat een sanctie in?
In de terugkoppeling (kwaliteitsrapportage) via e-mail is kenbaar gemaakt wanneer het gaat om een
opmerking/advies of wanneer het een 1e waarschuwing betreft. Het ingaan van de sanctie is altijd de
maandag in de eerstvolgende week na sanctioneren.
Wanneer vervalt een declassering?
Alle declasseringen vervallen na een periode van 12 weken. Deze periode van 12 weken gaat in bij
starten van de declasseringsweek.
Overige toepasselijke voorwaarden
Voor het overige blijven de toepasselijke aanvoervoorschriften onverminderd van kracht, zover in dit
document niet anders wordt vermeld, alsmede het bepaalde inzake aanvoer, veilen e.d. zoals vastgelegd
in het Veilingreglement van Royal FloraHolland.
De RFHQ veilgroep wordt wekelijks gecontroleerd op de exportlocaties Aalsmeer en Naaldwijk. Vanuit de
controle is er altijd een terugkoppeling d.m.v. een rapportage met bevindingen en foto’s. Deze rapportage
wordt u op dezelfde dag per e-mail toegezonden.
Aan het veilen in de RFHQ veilgroep zijn kosten verbonden (controle en rapportage kosten).
• De kosten zijn € 17,- per week.
• Houdbaarheidstesten € 220,- per test, handlingkosten € 17,- per test.
Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Naam
Functie
Cees van Luling
Kwaliteitsadviseur
Marianne Duivenvoorden
Kwaliteitsadviseur
Erik Boland
Veilingmeester Aalsmeer
Elmar Nonkes
Veilingmeester Aalsmeer
Rene Smits
Veilingmeester Naaldwijk
Hans van der Zwan
Veilingmeester Naaldwijk

Telefoonnummer
06-53520274
06-53279314
06-46408936
06-15424216
06-51048991
06-20594400

Bijlage
Naast de product unieke productcodes per cultivar kunnen de hieronder vermelde overige productcodes
gebruikt worden in de RFHQ veilgroep.
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Naam

Code

Phalaenopsis gemengd 4 kleuren
Phalaenopsis gemengd 5 kleuren
Phalaenopsis gemengd 6 kleuren

112906
112905
112904

Phalaenopsis gemengd 7 kleuren
Phalaenopsis gemengd 8 kleuren
Phalaenopsis gemengd 9 kleuren
Phalaenopsis gemengd 10 kleuren
Phalaenopsis gemengd 11 kleuren
Phalaenopsis gemengd 12 kleuren

112902
112901
112899
112898
122539
122540

Phalaenopsis mini gemengd 4 kleuren
Phalaenopsis mini gemengd 5 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 4 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 5 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 6 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 7 kleuren

122914
122915
112917
112916
115155
115156

Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 8 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 9 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes gemengd 10 kleuren
Phalaenopsis Multifloratypes overig geel
Phalaenopsis Multifloratypes overig oranje
Phalaenopsis Multifloratypes overig paars

115157
115158
115159
112914
112910
112912

Phalaenopsis Multifloratypes overig rood
Phalaenopsis Multifloratypes overig roze
Phalaenopsis Multifloratypes overig wit
Phalaenopsis overig geel
Phalaenopsis overig oranje
Phalaenopsis overig paars

112911
112915
112913
112893
112890
112895

Phalaenopsis overig rood
Phalaenopsis overig roze
Phalaenopsis overig wit
Phalaenopsis Red Lips

112891
112892
112894
112660

Phalaenopsis versie 1.3

