Tarieven Logistieke handling 2019
Locaties Aalsmeer / Naaldwijk / Rijnsburg
Handling
CC-heffing
Klokleveringsbericht
Klokleveringsbericht abonnement
Distributienummerheffing – extra distributienummer

Tarief 2019
€ 1,00
€ 0,0359
€ 250,94
€ 29,62

Tarief 2018
€ 1,00
€ 0,0352
€ 246,02
€ 29,04

Toelichting
Per logistieke drager, alleen bij planten
Per transactie
Per jaar
per distributienummer per dag, voor Naaldwijk
en Rijnsburg

Distributienummerheffing – minimumheffing (1)
Transport enkele afstand
Ingekocht product transport klaar maken
Bufferen / opslag

€ 7,50
€ 1,12
€ 7,50
€ 1,59

€ 7,50
€ 1,10
€ 7,35
€ 1,56

Per logistieke drager
Per logistieke drager inclusief controle en verdichten
Per logistieke drager (per product / lege fusten)

Tarief 2019
€ 0,53
€ 1,07
€ 1,63
€ 1,12

Tarief 2018
€ 0,52
€ 1,05
€ 1,60
€ 1,10

Toelichting
Per stapelwagen
Per logistieke drager
Per logistieke drager
Per stapel CC-container of bledden

Tarief 2019
€ 6,41
€ 4,44
€ 2,55
€ 1.524,19

Tarief 2018
€ 6,28
€ 4,35
€ 2,50
€ 1.494,30

Toelichting

Locatie Naaldwijk
Handling
Sortering stapelwagens op afleverlocatie
Mobiel innemen / ophalen fust
Aanbieden klussenkarren buiten openingstijden
Inleveren CC-containers op Jupiter en Venus

Locatie Rijnsburg
Handling
Logistiek Dock
Spoedkopen
Spoedkopen in combinatie met abonnement
Spoedkoop abonnement

Per transactie
Per transactie
Per abonnement

(1) Indien er minder dan 11 transacties (bloemen Naaldwijk/Aalsmeer en bloemen en planten Rijnsburg) en minder dan 6 transacties (planten
Naaldwijk/Aalsmeer) gemaakt worden per veildag, per kopernummer dan wordt een minimumheffing van € 7,50 berekend. Het aantal transacties
betreft het totaal aantal transacties met logistieke handling op dezelfde veildag; dit zijn logistieke transacties via de klok en klokvoorverkoop (KVV)
verlopen. Koopt u in via KVV dan telt deze/tellen deze transacties mee voor de dag dat deze logistiek verwerkt worden. De minimumheffing wordt
per locatie (Aalsmeer/Naaldwijk/Rijnsburg) en per proces (bloemenproces en plantenproces voor Aalsmeer/Naaldwijk en Rijnsburg heeft 1 proces)
berekend.
Binnen de Royal FloraHolland locaties zijn meer aanvullende diensten mogelijk, zelfs maatwerk speciaal voor u.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Onder voorbehoud van typfouten (royalfloraholland.com)

