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CC-veilen zonder monsterkar     
                                                                                                                                                                                                                      
Op onze locaties Aalsmeer en Naaldwijk kunt u uw planten op Deense Containers 
(CC’s) aanvoeren op de klok. Dat gebeurde met een zogenaamde monsterkar.  
Deze monsterkar kwam fysiek voor de klok en was representatief voor de Deense 
Containers (CC) die elders opgesteld stonden.  
 
In de overgang naar de nieuwe fulfilment-logistiek is het in de toekomst niet meer 
mogelijk om plantenkarren voor de klok te laten rijden. Er komt dus geen 
monsterkar meer voor de klok.  
 

 Werkt u via een eigen softwarepakket waarbij u niet de gelegenheid heeft om 
een CC-partij zonder monsterkar aan te maken, dan is voor u de invulinstructie 
van een aanvoerbrief in uw EAB-programma gewijzigd.  

 Werkt u in/via Floriday? Dan kunt u de CC-partij alleen zonder monsterkar 
aanbieden. 

 
 U kunt uw CC’s gewoon blijven aanbieden voor klok. De monsterkar vervalt 

echter.  

 Een partij met CC’s veilen bestaat uit 1 of meerdere CC’s. 

 Partijen met CC’s worden in 3 aparte veilgroepen geveild:  

o Veilgroep 204 CC outdoor.  

o Veilgroep 206 CC bloeiende planten 

o Veilgroep 208 CC groene planten 

 
Met ingang van maandag 25 januari zullen:  

 Alle  CC’s worden geveild als 1ste veilgroep op een vaste klok in Aalsmeer en in 
Naaldwijk.  Op Aalsmeer worden de CC’s geveild op klok 17 en in Naaldwijk 
worden alle CC’s op klok 13 geveild.  

 De veilvolgorde in deze veilgroepen worden bepaald middels ‘Random 
Aanvoerderloting’; de CC’s van één aanvoerder worden achter elkaar geveild 
van laag-naar-hoog aanvoerbriefnummer.  

 De CC veilgroepen 204, 206 en 208 zullen onderling wekelijks rouleren.  

 We onderzoeken of Klokvoorverkoop volgend jaar ook mogelijk gemaakt kan 
worden voor CC’s. 
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CC  veilen | invulinstructie  
 
Deze instructie is alleen van toepassing als u een EAB software pakket gebruikt.  
In Floriday kunt u geen monsterpartij maken. 
 

 Met ingang van 1 januari bestaat een CC  partij uit minimaal 2 CC’s. 
De aangevoerde partijen worden random kweker loting geveild. 

 
 Voor het EAB programma geldt de onderstaande werkwijze. 

Instructie voor het maken van een aanvoerbrief in uw EAB programma: 
 

 Locatie Aalsmeer 
 

Kies de optie CC veilen. 
U maakt 1 aanvoerbrief MV (monsterveilen) aan en vult bij de aantallen: 1 x 1 x 1 

in.  
(Het EAB systeem laat deze partij vervallen).  

 
Vervolgens maakt u de VV partij aan met de informatie over de partij CC’s.  
Eén aanvoerbrief met alle informatie over de CC partij en op deze brief worden 
de letters VV groot geprint. Dus het aantal CC’s wat geleverd wordt, met de 
informatie over aantallen, fust, legborden etc. per CC.  
Deze VV brief hangt u op de eerste CC.  

 
Voor elke CC wordt een brief geprint met de informatie over het fust, aantallen 

per CC en op deze brief worden de letters LV groot geprint. Op elke CC komt 1 brief te 
hangen met de letters LV.  
 

 Locatie Naaldwijk 
 

Kies de optie CC veilen. 
U maakt 1 aanvoerbrief GP/M aan en vult bij aantal: 1 x 1 x 1 in.  
(Het EAB systeem laat deze partij vervallen).  

  
U maakt 1 aanvoerbrief met alle informatie over de CC partij en op deze brief 

worden de letters GPDM groot geprint. Dus het aantal CC’s wat geleverd wordt, met de 
informatie over aantallen, fust, legborden etc. per CC.  

Deze brief hangt u op de eerste CC.  
 

Voor elke CC wordt een brief geprint met de informatie over het fust, aantallen 
per CC en op deze brief worden de letters GPD/V groot geprint.  

Op elke CC komt 1 brief te hangen met de letters GPD/V. 
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Meer informatie 
Heeft u vragen over het aanvoeren op CC’s? Of wilt u geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van het aanvoeren op CC’s? Neem dan contact op met de Veilingmeester 
of het Klant Contact Center. Zij helpen u graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Heleen Oudshoorn 
veilingmeester 
Royal FloraHolland 
E heleenoudshoorn@royalfloraholland.com 
T tel.nr. +31 (0)297 39 43 99  
 


