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Aanvoerregeling Planten voorjaar 2019 

Afhankelijk van het aanbod/weer  ( de juiste startdatum wordt een week op voorhand meegedeeld , 
hou onze info-kanalen in het oog ) 
 

Verkoop : 
- Maandag / vrijdag
- 

 : alle plantenkarren en CC- karren in 1 aanvoerblok 
Dinsdag / donderdag

- Verkoop per laag of kar ( mix per laag is mogelijk maar iedere laag moet identiek zijn)  

 : alle plantenkarren ( normale regeling) en aparte aanvoerblok CC- karren ( verkoop 
start rond 6u30  )  

- Planten met keurcode worden achteraan geveild, moeten in de B-blok opgesteld worden  (Tweede keus 
(code 98) wordt niet aanvaard

 
, wordt vernietigd aan een kost van 20 € per kar ) 

Aanvoer :  
- uitsluitend OFFICIELE DEENSE CC-karren
- Handgeschreven aanvoerbrief wordt niet aanvaard 

 (met GROEN RFID-label) en OFFICIELE PLATEN  

- CC karren worden opgesteld rechts in de middenhal 
- Grotere potmaten en exclusieve producten mogen op veilkarren geveild worden in de normale aanvoer. 
- Planten verplicht aanvoeren op CC-karren de dag voordien , s’avonds tot  21u00 
- Zorg voor een correcte en professionele sortering en voor één partij per CC   
- Plaats een duidelijke én  juiste foto bij uw producten op uw EAB, per tray of per laag. 
- Planten tot en met potmaat 19cm VERPLICHT aanvoeren in fust 
- Eénjarige hangplanten kunnen aangevoerd worden op CC- en veilingkarren en worden per laag verkocht. 
- Ingehouden veilingkarren met perkgoed worden op dinsdag en donderdag verkocht na de verkoop van de  

 gewone planten (als laatste).   
- Op vrijdag worden er geen planten ingehouden. 

 
Maandag  5u00 -14u00        14u00 - 21u00  ENKEL AFHALEN  CC 
Dinsdag  5u00 -13u30    
Woensdag  6u00 -14u00        14u00 - 21u00  ENKEL AFHALEN  CC 
Donderdag  5u00 -13u30      
Vrijdag  5u00 -13u30    
Zaterdag GESLOTEN 
Zondag GESLOTEN 
 
 
Extra info : 

- Prijzen : 
 Karheffing CC: € 3,50 en Partijheffing : € 0,60   
 Huurprijs per werkdag van  CC-kar : € 0,90 en van CC-plaat : € 0,35 

 
-  Verantwoordelijken klokverkoop

  Rik Beddeleem (keuring) :0498/90 60 07 –   
 : 

beddeleem.rik@euroveiling.be 
 Danny Sijmons : 02 / 244 90 35    -    sijmons.danny@euroveiling.be 

 
       -  Verantwoordelijke kistenloods

 Patrick Velghe : tel : 02 / 244 90 32  - fax :  02 / 240 73 49  -  kistenloods
 : 

@euroveiling.be  
 
 
 

 
 
Wij wensen u van harte een succesvol verkoopseizoen toe. 
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