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• Elke veilkar/CC moet voorzien zijn van een volledig ingevulde aanvoerstaat (EAB). 

• Als kweker zorgt u zelf voor en correcte en professionele sortering van uw producten. 

• Keurcodes dient uzelf te vermelden op uw aanvoerstaat, principe: eerlijke zelfkeur. 

• Zorg ervoor dat het karnummer op uw EAB en overeenstemt met dat van uw veilkar/CC. 

• Leeggoedcodes steeds vermelden. Containers van snijbloemen, kartonnen dozen, plantenbakken ed. onder  

kolom "verpakking". 

• De opgegeven aantallen moeten steeds overeenkomen met wat er fysiek op de kar staat. 

• Elke partij wordt aangeven met een letter (A-B-C...) en moet zich op de container, kartonnen doos of plantenbak 

bevinden. 

• Ieder verschil binnen een product dat u aanvoert (ander cultivar, lengte, potmaat, grootte, verpakking...) wordt 

dus beschouwd als een andere partij en draagt bijgevolg een andere letter. 

• Staat er maar één partij op de kar - dient enkel de letter "A" aangebracht te worden. 

• Een CC is altijd een 1 partijkar (Er wordt automatisch een fictief karnummer toegewezen). 

• Partijletters op de aanvoerstaten moeten steeds overeenkomen met de letters op de veilkar. 

• Verschillende partijen mogen nooit achter elkaar, op een laag, geplaatst worden. 

• De belettering op "plantenkarren" start van "linksonder" naar "rechtsboven", en op "bloemenkarren"  van 

"rechtsonder" naar "linksboven". 

• Belettering in de bloemen voorzien aan de linkerkant van de kar, in de planten aan de rechterkant (als u voor de 

haak van de kar staat). 

• Op de aanvoerstaat één regel per aangevoerde partij invullen. 

• Eenmaal de karren in de aanvoerblok opgesteld zijn, geen karren meer verplaatsten, geen bloemen of planten 

meer afnemen of bijzetten. 

• Als kweker beslist u vrij over het aantal op te stellen karren en de plaats in het aanvoerblok. Een lijst met produc-

ten per klok, vindt u hieronder terug. 

• Uw veilkarren/CC's mogen maximaal op 2 verschillende plaatsen in het aanvoerblok geplaatst worden. 

• Containers ten hoogste tot aan de maatstreep (5 à 10 cm) met water vullen. 

• Planten in potten, waarvan de diameter kleiner is dan 21 cm, enkelaanvoeren in bakken en nooit los op de kar. 

• Maximum beladen karhoogte is 2,45 m. De minimumruimte tussen het product en het legbord bedraagt 10 cm. 
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