Royal FloraHolland Quality Orchidee exclusief
Minimale eisen Royal FloraHolland Quality veilgroep (RFHQ)
Om als aanvoerder te kunnen aanvoeren zijn de volgende eisen vastgesteld:
• Minimaal 4 dagen veilen in de RFHQ veilgroep (kunnen verschillende soorten zijn).
• Minimaal 1 laag, deelkarren toegestaan.
• Een representatieve productfoto is verplicht bij aanlevering van uw producten.
• Geen gebruik van uitsluitend ‘overig’ productcodes (bijv. Orchidee overig).
• In overleg met de veilingmeester.
• Aanmelden vóór donderdag 14.00 uur bij de veilingmeesters. Eenmaal aangemeld, dan blijft u
meedoen tot het moment van afmelding of uitsluiting. Dit zonder vermelding van cultivars.
• Afname maatwerk periodieke controle is verplicht voor de RFHQ Orchidee exclusief klokaanvoer.
• 51 weken per jaar controle.
• 4x per jaar een houdbaarheidstest, uitgevoerd door het Kenniscentrum van Royal FloraHolland
(1 feb/1 mei/1 aug/1 nov).
Kwaliteitseisen Royal FloraHolland Quality
Uw producten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
• Alleen A1+.
• 100% volgens de productspecificatie.
• Maximaal 5% tolerantie, ook op verschijningsvormen.
Sorteringseisen Royal FloraHolland Quality
Voor de sortering gelden de volgende eisen:
• Sortering+.
• Rijpheidsstadium maximaal 3-3.
• Meertak (uitzonderingen na overleg met de veilingmeester).
• Aantal bloemen afhankelijk van het soort.
o Cambria-achtige orchidee
o Cattleya orchidee
o Cymbidium orchidee
o Dendrobium orchidee
o Dendrobium Nobilé orchidee
o Miltonia orchidee
o Oncidium orchidee
o Paphiopedilum orchidee
o Uitzonderlijke orchidee
o Vanda orchidee
o Zygopetalum orchidee
• In overleg met de veilingmeester en aanvoerders bepalen.
Royal FloraHolland Quality aanduiding
• Code 3 in vakje C, positieve kenmerkcode. Deze code geeft een melding op de klok “Royal
FloraHolland Quality” én geeft de juiste verwijzing naar de veilgroep RFHQ.
• In Aalsmeer veilgroep 764 en in Naaldwijk veilgroep 39.
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De RFHQ veilgroep wordt wekelijks gecontroleerd op de exportlocaties Aalsmeer en Naaldwijk. Vanuit de
controle is er altijd een terugkoppeling d.m.v. een rapportage met bevindingen en foto’s. Deze rapportage
wordt u op dezelfde dag per e-mail toegezonden.
Aan het veilen in de RFHQ veilgroep zijn kosten verbonden (controle en rapportage kosten).
• De kosten zijn € 15,- per week.
• Houdbaarheidstesten € 200,- per test, handlingkosten € 15,- per test.
Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Naam
Functie
Telefoonnummer
Cees van Luling
Kwaliteitsadviseur
06-53520274
Marianne Duivenvoorden
Kwaliteitsadviseur
06-53279314
Erik Boland
Veilingmeester Aalsmeer
06-46408936
Elmar Nonkes
Veilingmeester Aalsmeer
06-15424216
Rene Smits
Veilingmeester Naaldwijk
06-51048991
Hans van der Zwan
Veilingmeester Naaldwijk
06-20594400
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