
 

Aanleverspecificaties partijfoto’s 
 
 

Algemeen 
 
Representativiteit 
 

• De foto dient voor 100% overeen te stemmen met de volledige partij die u aanvoert 
(Representativiteit zowel naar product, verpakking, rijpheid, grootte etc.) 

• Euroveiling controleert deze foto’s en behoudt zich het recht voor om foutieve foto’s 
of foto’s die niet voldoen aan de richtlijnen, de toegang tot deze dienstverlening te 
ontzeggen 

• U kunt op extranet ten allen tijde de geüploade foto’s vervangen door nieuwe foto’s 
als deze niet meer overeenstemmen met de partij. 

• De aanvoerder is aansprakelijk voor de foto’s die hij koppelt aan zijn partij. 
Euroveiling kan in geval van geschillen tussen de aanvoerder en de koper enkel 
bemiddelend optreden.  

 
Technische Specificaties 
 

• Bestandsformaat foto’s: *.jpg of *.png 

• Bestandsgrootte foto’s: maximaal 5MB 

• Kwaliteit foto’s: enkel scherpe foto’s 

• Achtergrond foto’s: rustige, effen achtergrond (bij voorkeur wit of gebroken wit) 

• Belichting: zorg voor voldoende (dag)licht 

• Indicatie afmeting product: bij voorkeur een liniaal gebruiken 

• De foto’s worden automatisch verkleind 
 

TIP: indien u zelf niet beschikt over een achtergrond om uw foto’s te nemen, kunt u 
gratis gebruik maken van de fotokar van de Euroveiling. 

 
Gebruik bedrijfslogo’s 
 

• De partijfoto’s dienen uitsluitend gebruikt worden om de aangevoerde partij te 
visualiseren. 

• Enkel bedrijfslogo’s die deel uitmaken van de verpakking (folie, productkaarten ed.) 
worden toegelaten.  

 
Aanvullende foto’s 
 

• Naast de hoofdfoto heeft u de mogelijkheid om ook een aantal aanvullende foto’s 
toe te voegen (vb. detail bloem, blad, accessoire, tray(s) die deel uit maken van een 
mengkar 

 
  



 
 
Hoezen en verpakkingen 
 

• Als u producten in hoezen of specifieke verpakkingen voorziet, voorzien dan 1 
product zonder hoes op de foto. 

 
 
Specifieke voorbeelden 
 
Plantenschalen 
 

• Laat op voorhand een aantal productcodes aanmaken voor het aantal (1, 2, 3...) en 
type schalen (Najaar / Allerheiligen / Kerst / Valentijn / Pasen / Moederdag / 
Voorjaar) dat u aanvoert. Vb. “Plantenschaal Najaar 2” 

• Zorg dat uw plantenschaal volledig overeenstemt met de aangevoerde partij, ook als 
de accessoires en details slechts licht afwijken. 

• Geef duidelijk de grootte van de plantenschaal aan met een liniaal 
 
Mix fust/tray (Verkoop 1 of meer trays) 
 

• Laat op voorhand een aantal productcodes aanmaken voor het aantal (1, 2, 3...) en 
type mix (Germinis, Succulenten...) dat u aanvoert. Vb. “Succulenten Mix 1” 

• Optie 1: fotografeer op een duidelijke manier de volledige tray 

• Optie 2: fotografeer in één beeld iedere soort, kleur, cultivar, grootte … die in de 
tray/fust zit. 
 

Mixkar / Mix per laag / uniforme trays (Verkoop per laag!) 
 

• Optie 1: Fotografeer de volledige laag van de veilkar of CC 

• Optie 2: fotografeer in één beeld iedere soort, kleur, cultivar, grootte … die per laag 
aangeboden wordt, in dezelfde volgorde als ze op de kar staan. 

 
 
Mixkar / Mix per laag / mix per tray (Verkoop per laag!) 
 

• Optie 1: Fotografeer de volledige laag van de veilkar of CC 

• Optie 2: Fotografeer in één beeld de individuele trays die per laag aangeboden 
worden, in dezelfde volgorde als ze op de kar staan. 

 
Volledige Mixkar (Verkoop per kar!) 
 

• Optie 1: Fotografeer de volledige veilkar of CC 

• Optie 2: Fotografeer in één beeld ieder individueel product / tray die op de kar 
aangeboden wordt, in dezelfde volgorde als ze op de kar staan. 
 


