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Leveren wat u belooft

Orderbegeleiding 
Directe Handel



Hoe werkt het?
U wilt een order accepteren voor bloemen of planten die u nog niet heeft geteeld. U laat ons, als 

onafhankelijke partij, de overeenkomst controleren op productspecificaties, leveringsvoorwaarden, 

planning, kwaliteit, sortering, aantallen en wijze van verpakken. Zo weet u zeker dat u met uw klanten 

realistische en uitvoerbare afspraken maakt.

Wat bieden wij u?

1. Inzicht in:
• De haalbaarheid van het contract of order bij directe handel.

• De kwaliteit, sortering, aantallen en wijze van verpakken.

2. Adviezen en service:
• Een intakegesprek.

• Een contractcheck.

• Eén controle op de tuin / één controle op moment van afleveren.

• Een rapport waarin alle bevindingen zowel in woord als beeld zijn vastgelegd.

3. Uw winst:
• U beperkt uw risico.

• U versterkt uw positie bij eventuele geschillen.

• U heeft zekerheid over uw directe order of contract.

Deze dienst wordt uitgevoerd door een kwaliteitsspecialist van het Post Harvest Kenniscentrum.

Tegen een meerprijs rapporteren onze kwaliteitsadviseurs u tussentijds, als u dat wilt, zodat u goed zicht 

krijgt op het verloop. U weet hoe uw product ervoor staat en of het voldoet aan de specificaties in de 

overeenkomst. Zo voorkomt u teleurstellingen bij de levering van de order.

Leveren wat u belooft

Uw klanten rekenen op kwaliteit. U wilt zeker weten dat u de kwaliteit en de kenmerken die u belooft ook 
daad werkelijk kunt leveren. Laat daarom de specificaties in de koopovereenkomst vooraf onafhankelijk 
beoordelen door een kwaliteitsadviseur van het Post Harvest Kenniscentrum. Uw betrouwbaarheid staat 
immers altijd op het spel, zeker als het gaat om grote orders en bedragen. Met de dienst Orderbegeleiding 
Directe Handel voorkomt u teleurstellingen en beperkt u uw financiële risico’s.

Orderbegeleiding Directe Handel

Meer informatie en referenties: 

royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen Versie: januari 2021

 Intakegesprek

 Contractcheck

 Controle op tuin

 Rapportage (woord en beeld)

U krijgt

€ 225,- per rapport

Tarief


