
Zekerheid over consumentenwaarde, 
zekerheid over klanttevredenheid

Benchmark Vaasleven Bloemen  
of Houdbaarheid Planten
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Hoe werkt het?
Een aantal keren per jaar testen wij uw producten op houdbaarheid en andere belangrijke kwaliteitskenmerken, 

zoals knopopening. U kunt de resultaten online bekijken en in het benchmark-rapport vergelijken met eerdere 

testen of andere kwekers in uw groep. U kunt ook uw verkoop en voorlichting aan uw klanten een stimulans geven 

door uw testen openbaar te maken. Het Post Harvest Kenniscentrum is ISO-gecertificeerd en werkt op basis 

van VBN-onderzoekstandaarden.

Wat bieden wij u? 
Voor bloemen:
Van elke vaasleventest ontvangt u een rapport met de 

resultaten, aangevuld met een kwalitatieve analyse 

en foto’s van onze kwaliteitsspecialist. Drie keer per 

jaar ontvangt u een geanonimiseerd rapport met 

uw benchmark op ras. Er wordt beoordeeld op onder 

andere houdbaarheid, bloemkleur en bloemopening.

• Een vaasleven-test geeft inzicht in onder andere 

de houdbaarheid van een bloem. En is daarmee 

een maatstaf voor de consumentenwaarde.

• De test geeft inzicht in zowel de kwantitatieve 

eigenschappen (bijvoorbeeld de knopopening) 

als de kwalitatieve eigenschappen (bijvoorbeeld 

de mate van verwelking).

Voor planten:
Van elke houdbaarheidstest ontvangt u een rapport met 

de resultaten, aan gevuld met een kwalitatieve analyse 

en foto’s van onze kwaliteits specialist. Twee keer per 

jaar ontvangt u een geanonimiseerd rapport met uw 

bench mark op ras. Er wordt onder andere beoordeeld 

op houd baarheid, bladkwaliteit, bloemopening.

• Een houdbaarheidstest geeft inzicht in de 

houdbaarheid van een (pot)plant. En is daarmee 

een maatstaf voor de consumentenwaarde.

• De test geeft inzicht in zowel de kwantitatieve 

eigen schappen (denk aan het percentage 

open gekomen bloemen) als de kwalitatieve 

eigen schappen (bijvoorbeeld bladvergeling 

en bladverdroging).

U kunt de uitslagen na elke test downloaden uit het dashboard FlorEsearch. U heeft de mogelijkheid de test resultaten 

voor kopers open baar te maken in FlorEsearch. Dit wordt op het klok front en in de online markt plaatsen zicht baar met 

de keur codes Vaas leven Getest en Shelf Life Tested. Klanten kunnen zich gratis abonneren op Testen Houdbaarheid 

en gebruiken de positieve keur code als onafhankelijke kwaliteits garantie, waarmee u zich onderscheidt.

Wat krijgt u?

Zekerheid over consumentenwaarde, zekerheid over klanttevredenheid

Hoe tevreden de consument straks is? Dat hangt af van hoe uw bloemen of planten er uiteindelijk bij staan in de 
woonkamer. Gelukkig kunt u zich positief onderscheiden in de markt met gegarandeerde kwaliteit. Laat uw bloemen 
en planten daarom testen via het Post Harvest Kenniscentrum van Royal FloraHolland. De resultaten zijn online voor 
u beschikbaar. Omdat u precies weet hoe het is gesteld met de kwaliteit van uw producten, verkleint u het risico op 
klachten en behoudt u tevreden klanten.
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Vaasleven  
Bloemen

Houdbaarheid  
Planten

Per test Per jaar Rapportage Tarief

 10 bloemstelen

  3 (pot)planten  
potmaat => 17 cm, of 

  6 (pot)planten  
potmaat < 17 cm

 6 testen

 3 testen

  Per vaas leven test
  3 × per jaar benchmark rapport

  Per houd baar heids test
  2 × per jaar benchmark rapport

€ 186,- per jaar

€ 390,- per jaar
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