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1 Aantallen drukken  

1.1 Wat is aantallen drukken?  

Bij aantallen drukken maakt een koper zijn koopintentie op de veilingklokken van Royal 

FloraHolland kenbaar door middel van het opgeven van een aantal.  

1.2 Waarom gaan we aantallen drukken?  

Nu veilen we nog op onze drie exportlocaties, in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. 

Straks veilen we landelijk, dus locatie-onafhankelijk, via onze digitale klok. Daar veilen 

we dan het aanbod van onze drie exportlocaties samen op een digitale (wereldwijde) 

marktplaats.  

 

Sinds de fusie in 2008 worden er op de exportlocaties van Royal FloraHolland 

verschillende veilmethoden gehanteerd. Zo is het nu nog mogelijk om in Aalsmeer en 

Rijnsburg via spraak of via aantallen drukken in te kopen, waar in Naaldwijk alleen via 

aantallen drukken ingekocht kan worden. Deze verschillende veilmethoden worden in 

aanloop naar de digitale, landelijke klok gelijkgetrokken. Aantallen drukken is daarbij de 

norm. Dit houdt in dat een koper niet langer met audio (spraak) zijn koopintentie op de 

veilingklokken van Royal FloraHolland kan aangeven. Dit geldt voor alle veilgroepen.  

1.3 Wat zijn de voordelen van aantallen drukken? 

• Aantallen drukken draagt bij aan minder verstoringen en een meer constante 

veilcadans. Bijgeluid, vragen of opmerkingen verstoren minder het veilproces. 

Het inkopen in twee stappen; eerst de prijs vaststellen, daarna de keuze voor het 

aantal fusten maken is hierdoor niet meer mogelijk.  

 

• Aantallen drukken past ook beter bij een internationale marktplaats, regelmatig 

zijn inkopers niet (goed) te verstaan door de Veilingmeester. Met aantallen 

drukken voorkom je dit probleem.  

 

• Aantallen drukken biedt ook nieuwe toekomstige mogelijkheden voor het 

introduceren van veilinnovaties zoals  multi-transactie veilen of automatisch 

bieden.   

1.4 Wanneer gaan we aantallen drukken?  

In de afgelopen periode is een werkgroep met Veilingmeesters gestart. Er is een plan 

van aanpak gemaakt hoe we aantallen drukken volgend jaar invoeren.  

 

Op hun voorstel en na advies van het Begeleidingsteam Landelijk Veilen hebben we 

besloten om aantallen drukken in te voeren ná de piekperiode van 2021. Een exacte 

(start)datum hebben we nu nog niet, maar begin volgend jaar maken we dit bekend.  

 

Op alle exportlocaties is het nu al mogelijk om aantallen te drukken. Gebruikt u nu nog 

audio (spraak) voor uw inkopen op de klok? Dit is over een aantal maanden niet meer 

mogelijk. Bereid u goed voor en stap daarom nu al over op aantallen drukken. Wij bieden 

u ondersteuning in uw overstap naar aantallen drukken.  
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1.5 Hoe stap ik over op aantallen drukken?  

Op al onze exportlocaties is het reeds mogelijk om in te kopen via aantallen drukken.  In 

Naaldwijk is aantallen drukken al de norm. Daar is het dus alleen mogelijk om via 

aantallen drukken in te kopen op de veilingklokken van Royal FloraHolland.  

 

Gebruikt u nu nog audio (spraak) voor uw inkopen op de klok? Dit is over een aantal 

maanden niet meer mogelijk. Bereid u goed voor en maak daarom nu al gebruik van 

aantallen drukken.  

1.6 Wat heb ik nodig om aantallen te drukken?  

U heeft een laptop nodig waarmee u met uw KOA-software inkoopt op de Veilingklokken 

van Royal FloraHolland.  
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2 Multi-transactie veilen 

2.1 Wat is multi-transactie veilen?  

Met multi-transactie veilen is het mogelijk om meerdere koopintenties binnen een 

vastgesteld aantal milliseconden toe te kennen. Het aantal af te handelen koopintenties 

en de arbitragetijd zijn door de Veilingmeester instelbaar per veilgroep. 

2.2 Wat zijn de voordelen van multi-transactie veilen?  

• Multi-transactie veilen kan bijdragen aan een stabielere prijsvorming. De 

verwachting is dat in meerdere veilgroepen het ook gaat bijdragen aan betere 

prijsvorming omdat op een vroeg moment in het veilen van een partij alle 

koopintenties worden gehonoreerd. Dit kan een eventueel afglijdende schaal 

voorkomen.   

 

• Multi-transactie veilen leidt tot een (verwachte) veilversnelling van 10%-20%, 

bovenop de veilversnelling dat aantallen drukken oplevert. Hierbij zijn meerdere 

factoren van belang zoals het aantal koopintenties dat in één keer wordt 

afgehandeld en de arbitragetijd. 

2.3 Wanneer gaan we multi-transactie veilen?  

We gaan diverse pilots uitvoeren om multi-transactie veilen verder te onderzoeken.  

 


