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De speciale verkoop van grootbloemige en half - dikke chrysanten zal doorgaan op donderdag 24 
oktober, vrijdag 25 oktober, maandag 28 oktober, dinsdag 29 oktober en donderdag 31 oktober 2019. 

BERICHT AAN ALLE CHRYSANTENKWEKERS 

 
Bemiddeling van chrysanten (niet via de klok) gebeurt via Anne-Lies of Johnny. 
 
IEDERE

 

 kweker van grootbloemige en half-dikke chrysanten is verplicht deel te nemen aan de speciale 
verkoop en kan niet aanvoeren tussen de andere bloemen tijdens deze speciale verkoop. 

Al deze chrysanten zullen verplicht aangevoerd worden in dozen, code 58 of 56.  
Gelieve de nodige dozen 2 weken op voorhand door te geven aan Patrick 02/244 90 32 kistenloods, 

 
fust@euroveiling.be 

VOORWAARDEN

1. 

 : 

Op staal en verantwoordelijkheid

2. Inschrijving voor deelname ten laatste op vrijdag 11 oktober 2019. 

 van de kweker. 

3. Iedere kweker zal zijn plaats aangeduid krijgen (zie punt 6). 

4. De speciale verkoop zal plaats hebben aan klok 2 vanaf 6.30 uur

5. Iedere aanvoerder is verplicht uniforme partijen te maken, verpakt in dozen 

. 

Per doos : -     voor dikbloemige 12 stuks of meer 
- de half-dikbloemige met 20 stuks of meer 

 
6. De aanvoer zal gebeuren in de tussenloods, de plaatsen zullen vooraf aangeduid zijn.  De kweker zal, 

volgens zijn inschrijvingsbulletin, de nodige paletten ter beschikking krijgen.  De dozen kunnen op de 
palet maximum per 2 x 7 geplaatst worden. Een ploeg van onze mensen zal ter uwer beschikking staan : 
tussen 18 uur en 21u 00 op woensdag 23.10, donderdag 24.10, zondag 27.10,  maandag 28.10 en 
woensdag 30.10.2019. 
De veiling sluit om 21 uur stipt.
 

   De veiling wordt ‘s nachts doorlopend bewaakt. 

7. Bij aanvoer 's morgens moeten de dozen één uur (dus om 4u30)  voor de verkoop ter plaatse zijn en dit 
om organisatorische redenen. 

 
8. Als staal zal één doos per serie, willekeurig door ons personeel te nemen, voor de klok worden gebracht. 
 
9. Op elke doos zal de kweker de letters opnieten, A, B, C, ... volgens series en niet op de deksels.  De 

letters A, B, C, enz. dienen ook het kwekersnummer te vermelden. 
 
10.Probeer bij uw inschrijving het aantal dozen per dag aanvoer zo dicht mogelijk te benaderen, a.u.b., om 

de nodige plaats te kunnen voorzien. 
 
Enkel dikke en halfdikke chrysanten
Ook dit jaar zal er extra streng gekeurd worden.  

 mogen aangevoerd worden in deze blok, geen PING PONG !! 

Wij zijn ervan overtuigd dat duidelijke afspraken leiden tot een goede samenwerking en rekenen op uw 
medewerking.  Wij wensen U van harte een succesvol verkoopseizoen toe. 
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