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VERKOOP MEIKLOKJES 
Vrijdag 01-05-2020 GEEN verkoop. 

 

 
Algemene regels aanvoer meiklokjes.(artikelnr. 84) 

De meiklokjes worden ook vanaf dit jaar op EV-Direct (bemiddelingsplatform) verkocht. 
Deze mogen beschikbaar gesteld worden: vanaf vandaag tot en met 24 april 2020, en worden op afroep 
gebracht naar de Euroveiling. Daarnaast mag u ook uw bloemen aanbieden in onze webshop en of klokverkoop 
(afhankelijk van de situatie i.v.m. Coronacrisis). 
Bij het aanbieden van klok en/of webshop verkoop, dient men de normale procedure (via de normale 
aanvoerbrief) te volgen. 
Bij een bestelling op EV-Direct door klant, zullen jullie steeds ook een bevestigingsmail doorgestuurd krijgen. 
Let zeker op de afleveringsdatum die op de bestelling per mail vermeld staat, en dat alle bestellingen geleverd 
moeten worden! 
 
- Aanvoer in dozen:  min. 200 stuks per doos.  Verpakkingscode doos bloemen: 31 
- Aanvoer op water: min. 300 stuks/tray - 100 st/bekertje. Tray code 700 (716 NL). 
 
Verplicht de lengte te vermelden op de aanvoerstaat,

Aanvoer kortere bloemen: meer dan 200 stuks per doos is toegelaten maar steeds in veelvoud van 50. U bent 
verplicht het kwekersnummer, de partijletter en het aantal stuks op de doos te vermelden.  

 zo niet wordt de lengte door de keurders gecontroleerd en op de 
aanvoerstaat vermeld. 

De dozen worden gesloten aangevoerd, met uitzondering van 1 representatieve doos open erbij.   
Opgelet: alle partijen worden gecontroleerd op uniformiteit. Bij partijen die niet uniform zijn, zal de minste doos 
getoond worden. De meiklokjes in de dozen moeten ingepakt zijn in papier en niet in cellofaan, dit om de bloemen 
niet te beschadigen. 
 
Aanvoer blad: vast aantal: 600 stuks/doos of container. 
Verpakkingscode doos blad: 27  Opmerking: op deze doos geen aantallen of letters aanbrengen (doos vervaardigd uit 
kunststof en herbruikbaar). Of in containers: code 201/200 
 
Gelieve het aantal dozen of trays die u nodig hebt zo spoedig mogelijk (zeker voor 17 april 2020)  
door te geven via mail, fax 02/ 240 73 49 of rechtstreeks telefonisch voor 11 uur  
aan Patrick  02/ 244 90 32, e-mail: kistenloods@euroveiling.be 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat duidelijke afspraken leiden tot een goede samenwerking en danken u voor uw 
medewerking. Wij wensen jullie alvast een schitterende verkoop toe.      
                                                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kwekersnummer: ______________   Naam: ________________________________________________ 

wenst: _______ dozen, ________ trays te reserveren voor zijn aanvoer van meiklokjes. 

 Handtekening: _____________________________________ 

http://extranet.euroveiling.be/�

	brief meiklokjes bloemen 2020

