Royal FloraHolland Quality Rhododendron Simsii
Minimale eisen Royal FloraHolland Quality veilgroep (RFHQ)
Om als aanvoerder te kunnen aanvoeren zijn de volgende eisen vastgesteld:
• Minimaal 4 dagen veilen per week in de RFHQ veilgroep (kunnen verschillende soorten zijn).
• In overleg met de veilingmeester.
• Een representatieve productfoto volgens de foto voorschriften is verplicht bij aanlevering van uw
producten. Als de foto niet voldoet dan wordt deze partij niet geveild.
• Aanmelden geschiet persoonlijk bij de betreffende veilingmeester vόόr donderdag 14.00.
Eenmaal aangemeld, dan blijft u meedoen tot het moment van afmelding of uitsluiting. Dit zonder
vermelding van cultivars.
• Afname maatwerk periodieke controle is verplicht voor de RFHQ klokaanvoer.
• 51 weken per jaar controle.
Kwaliteitseisen Royal FloraHolland Quality
Om een Royal FloraHolland Quality veilgroep in te richten en het maximale commerciële gewin te
verkrijgen is het noodzakelijk een set van extra eisen te beschrijven.
Extra eisen voor RFHQ Rhododendron Simsii
• Alleen A1+.
• 100% volgens de productspecificatie 0% tolerantie.
Sorteringseisen Royal FloraHolland Quality
Voor de sortering gelden de volgende eisen:
• De minimale diameter per (teelt)potmaat is volgens onderstaand tabel.
• De diameter van de plant wordt gemeten aan een vrijstaande plant, zonder hoes, over de
smalste zijde van de plant van bladpunt tot bladpunt. De diameter van de kleinste plant in de
partij is bepalend voor de aan te geven diameter afgerond naar beneden.
zie voorbeeld.
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Partijen zijn uniform van rijpte en volume, dit geldt ook voor gemengde partijen.
Het minimale rijpheidsstadium is jaarrond stadium 1-1, maar wel met 50% kleurtonende
bloemknoppen.
Het maximale rijpheidsstadium is stadium 3-3: enkele open bloemen.
De plant / planten zijn gelijk van opbouw en blad bezetting.
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De plant moet rond van bovenaanzicht zijn, waarbij de diameter over de breedste zijde van de
plant maximaal 10% meer mag zijn dan de diameter over de smalste zijde van de plant.
De bloemen of knoppen zijn gelijkmatig verdeeld over de plant.
De potkluit moet vrij zijn van onkruid en losliggend blad.

Voorschriften aanvoerregelmaat
• Minimaal 4 dagen in de week aanvoer in de RFHQ veilgroep, er kan gekozen worden voor
aanvoer op 1 vestiging.
• De aanvoer per vestiging per dag is minimaal 1 stapelwagen en maximaal 4 stapelwagens.
• Bij meerdere potmaten per aanvoerder geldt: per potmaat maximaal 2 stapelwagens per
vestiging.
• De keuze in het mengsel en of soorten of potmaat is vrij gedurende de veildagen.
• Het is toegestaan meerdere partijen op 1 stapelwagen aan te voeren.
Royal FloraHolland Quality aanduiding
• Veilgroep RFHQ Rhododendron voor Aalsmeer en Naaldwijk is 657.
• Code 3 in vakje C, positieve keurcode. Deze code geeft een melding op de klok “Royal
FloraHolland Quality” én geeft de juiste verwijzing naar de veilgroep RFHQ Rhododendron.
Afspraken en advies voor de toekomst
• Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om planten te voorzien van productinformatie
(verzorgingstips). (De Rhododendron is een lastige plant voor de consument en heeft daardoor
juist extra informatie nodig. Uit recent consumentenonderzoek is gebleken dat 15% van de
consumenten een plant zonder productinformatie niet kopen).
• Advies: bovenop de wettelijke bepaling om vanaf 14 december 2019 de kleinste verkoopeenheid
te voorzien van een plantenpaspoort, iedere plant te voorzien van een plantenpaspoort.
Sanctie beleid
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.
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.
Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Naam

Functie

Telefoonnummer

Cees van Luling
Marianne Duivenvoorden
Erik Boland
Heleen Oudshoorn
René Temminck
Theo Verbeek

Kwaliteitsadviseur
Kwaliteitsadviseur
Veilingmeester Aalsmeer
Veilingmeester Aalsmeer
Veilingmeester Naaldwijk
Veilingmeester Naaldwijk

06-53520274
06-53279314
06-46408936
06-51446921
06-51789806
06-20303620
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