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Openingstijden 
 
 
Voor actuele openingstijden zie de website, https://www.plantion.nl/contact/openingstijden/ 
 
Uiterste aanlevertijd producten, jaarrond: 04.00 uur voor veilen die dag. 
In verband met het professioneel verwerken van de producten is het noodzakelijk extra aandacht te 
besteden aan het tijdig aanleveren van de producten. We verwijzen hierbij naar ons bedrijfsreglement. 
Tevens maken we u erop attent dat Plantion de aanvoer in overleg met kwekers en transporteurs beter 
spreidt over de aanvoertijd. Zodat er een gelijkmatig verdeelde belasting ontstaat waardoor bijvoorbeeld 
het controleren, maken van foto´s en het op de juiste plaats opstellen met meer aandacht kan 
plaatsvinden. 
 

Verlaadhal en docks Plantion *) 
 

Maandag 03.30 - 21.00 uur 

Dinsdag 03.30 - 21.00 uur 

Woensdag 03.30 - 21.00 uur 

Donderdag 03.30 - 21.00 uur 

Vrijdag 03.30 - 17.00 uur 

Zaterdag 13.30 - 17.00 uur  

Zondag 17.30 - 21.00 uur 

 

Depot logistieke middelen (fust, Denen, stapelwagens)  
 

Maandag 05.00 - 15.00 uur * 

Dinsdag 05.00 - 15.00 uur * 

Woensdag 05.00 - 15.00 uur * 

Donderdag 05.00 - 15.00 uur * 

Vrijdag 05.00 - 15.00 uur * 

Zaterdag Gesloten 

Zondag Gesloten 

 
*)  Afhalen logistieke middelen (fust en Denen) buiten openingstijden uitsluitend op bestelling,  

  waarbij de bestelling voor 13.00 uur binnen moet zijn. 
  Bestellen kan telefonisch (0318-66 17 00) of via Webview. 

 
Een overzicht van al het fust kunt u vinden op de website, https://www.plantion.nl/klok/tarieven/.  
 

Tevens kunt u bij het depot logistieke middelen terecht voor het inleveren van fust, karton, eenmalige 
trays en plastic. 
 
Toegang tot het terrein en de veilinghal is niet mogelijk van vrijdagavond 17.00 uur tot zaterdag  
13.30 uur en van zaterdag 17.00 uur tot zondag 17.30 uur. Het gebouw is dan gesloten.  
 

https://www.plantion.nl/contact/openingstijden/
https://www.plantion.nl/klok/tarieven/
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Belangrijke telefoonnummers  
 

 Telefoonnummer E-mailadres 

Receptie 0318-66 17 00 info@plantion.nl 

Klantenservice *) 0318-66 17 70 klantenservice@plantion.nl 

Administratie 0318-66 17 20 fa@plantion.nl 

Klokverkoop 0318-66 17 80  

Keur- en veilmeesters 0318-66 17 80 keur@plantion.nl 

EAB-nummer 0318-66 17 35 Tussen 11.00-15.00 uur 

Servicepunt; telefonisch 
bereikbaar tot een uur na einde 
veilen, daarna via e-mail 

0318-66 18 42 servicepunt@plantion.nl 

Contactpersoon klokkopers 0318-66 17 97  

Relatiebeheer  relatiebeheer@plantion.nl 

Digitale Marktplaats 0318-66 17 55 pdm@plantion.nl 

Groencentrum Plantion 0318-66 18 80 groencentrum@plantion.nl 

Marketing 0318-66 18 73 marketing@plantion.nl 

Facilitaire dienst 0318-66 18 30  

Interne logistiek 0318-66 18 10  

Logistieke middelen 0318-66 18 29 fust@plantion.nl 

 
*)  De openingstijden van de klantenservice zijn afhankelijk van de seizoensdrukte. Houd u hiervoor  
   de website (https://www.plantion.nl/contact/openingstijden/) in de gaten.  
   De klantenservice is op werkdagen vanaf 06.00 uur bereikbaar. 
 
Via de website (https://www.plantion.nl/contact/medewerkers/) kunt u de gegevens per medewerker 
vinden of kijk op Mijn Plantion. 
 

Groencentrum Plantion 
 

Maandag, woensdag en vrijdag 07.00-16.00 uur 

Dinsdag en donderdag 07.00-20.00 uur 

Zaterdag en zondag Gesloten 

 
Kijk bij extreem weer bij het nieuws op de website (http://www.plantion.nl/nieuws) voor eventueel  
afwijkende openingstijden.  

https://www.plantion.nl/contact/openingstijden/
https://www.plantion.nl/contact/medewerkers/
http://www.plantion.nl/nieuws
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Niet-veildagen 2022 
 
 

Vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsdag 

Maandag 18 april 2022 2e Paasdag 

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag 

Maandag 6 juni 2022 2e Pinksterdag 

Maandag 26 december 2022 2e Kerstdag 

 
Op woensdag 27 april 2022, Koningsdag, wordt er wel geveild! 
 
 

Mijn Plantion 

 
U kunt inloggen op Mijn Plantion, om bijvoorbeeld uw facturen in te zien, via een link op de website 
www.plantion.nl of rechtstreeks door op internet naar https://www.plantion.nl/mijnplantion/ te gaan. 
 
Indien er problemen zijn met inloggen of u heeft vragen dan kunt u contact opnemen via: 
MijnPlantion@Plantion.nl.  
 

http://www.plantion.nl/
https://www.plantion.nl/mijnplantion/
mailto:MijnPlantion@Plantion.nl
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Overzicht tarieven klok 2022 
 
 

ALGEMEEN 
 
Administratiekosten (ongeacht het verkoopkanaal): 
Vast:  € 250,00 
Variabel: 1,25% tot een totaalomzet van € 60.000,00  
 
Collectiviteitsheffing: 

0,3% van productomzet (t.b.v. consumentenmarketing) 
 
Liquiditeitsheffing: 

1,00% van productomzet bij leden en gastleden 
 

KLOK 
 

Type aanvoerder 2022 

Provisie lid 3,50% 

Provisie gastlid 3,50% 

Provisie losse zender A 6,50% 

Provisie losse zender B (seizoenzenders) 10,00% 

Contractzender 5,50% 

Buitenlandse zender 4,80% 

- Stapelwagenheffing 
- CC-heffing  

€ 9,50 
€ 6,50 

Partijheffing EAB/EABel 
Partij A 
Partij B 
Partij C 
Partij D 
Partij E 
Partij F t/m X  
 
Heffing niet EAB-EABel per partij (bovenop de gewone partijheffing) 

 
€ 2,85 
€ 2,35 
€ 1,60 
€ 0,90 
€ 0,70 
€ 0,60 

 
€ 5,00 

Stortkosten per fust voor A2- en B-kwaliteit € 1,50 

 
 
Indien er producten eerder aangevoerd worden welke bestemd zijn voor de dinsdag- of donderdagveiling, 
dan worden hier geen opslagkosten voor in rekening gebracht. 
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Overzicht tarieven bemiddeling 2022  
 
 

ALGEMEEN 
 
Administratiekosten (ongeacht het verkoopkanaal): 
 Vast:  € 250,00 
 Variabel: 1,25% tot een totaalomzet van € 60.000,00  
 
Collectiviteitsheffing: 

0,3% van productomzet (t.b.v. consumentenmarketing) 
 
Liquiditeitsheffing: 

1,00% van productomzet bij leden en gastleden 
 

(GAST)LEDEN EN OVERIGE AANVOERDERS: 
 

BEMIDDELINGSVERKOOP  

Provisie     

Provisie volgens omzetstaffel:  (Gast) leden 
Overige 
aanvoerders   

0 -      75.000  4,00% 5,50% van productomzet 

75.000 -    200.000  3,50% 5,00% van productomzet 

200.000 -    350.000  3,00% 4,50% van productomzet 

350.000 -    500.000  2,50% 4,00% van productomzet 

500.000 - 1.000.000  2,00% 3,50% van productomzet 

1.000.000 - 5.000.000  1,50% 3,00% van productomzet 

> 5.000.0000  Op aanvraag Op aanvraag  

Orderkosten     

0 -    200  3,25 3,25 per orderregel 

200 -    400  2,75 2,75 per orderregel 

400 -    800  2,25 2,25 per orderregel 

800 - 2.000  1,75 1,75 per orderregel 

> 2.000  1,25 1,25 per orderregel 

Heffing niet-EAB  
(eerste 10 fouten worden slechts 
belast met € 0,01) € 5,00 5,00 per transactieregel 

Karheffing € 5,00 5,00 per kar 
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Overzicht tarieven passieve bemiddeling 2022  
 
 
De bemiddelaars van Plantion zijn iedere dag bezig om de juiste matches te vinden tussen kweker en 
koper. Echter koper en kweker vinden elkaar ook geregeld zelf waarbij transacties tot stand komen 
zonder dat daar bemoeienissen van onze bemiddelaars voor nodig zijn. Beide partijen stellen het echter 
wel op prijs om voor hen moverende redenen de transactie via Plantion af te rekenen. 
Echter de kosten verbonden aan dergelijke transacties vormen wel een struikelblok. Momenteel worden 
de ‘normale’ kosten in rekening gebracht en die zijn gebaseerd op bemiddelingsinspanningen (bezoek, 
afstemmen, kwaliteitscontrole, nazorg, etc.). Hierop heeft Plantion gekeken naar een werkwijze inclusief 
passende tarieven welke we als dienst in de markt kunnen zetten. 
 
Naast de passieve omzet speelt ook de dienst ‘kweker-kweker-regeling’ een rol. Immers deze stap vormt 
een ‘extra’ stap in de keten en met elke stap zijn ook weer de nodige kosten gemoeid. Ook voor deze 
stroom heeft Plantion een dienst opgezet. 
 
Passieve omzet 
Een koopovereenkomst die tot stand is gekomen zonder tussenkomst van een bemiddelaar van Plantion 
en welke ook zonder verdere tussentijdse acties (kwaliteitscontrole, regelen van stickers, bevestigen van 
leveringen, etc.) of nazorg (afwikkelen van claims, etc.) wordt afgewikkeld.  
 
Voorwaarden 
Passieve omzet kan alleen plaatsvinden nadat kweker en koper hiervoor toestemming hebben gekregen 
van Plantion. Hierbij zijn betrokkenheid vanuit de kweker en koper richting Plantion alsmede de 
kredietwaardigheid de belangrijkste factoren. 
Toestemming kan alleen afgegeven worden door de commercieel directeur. 
 
De betreffende koopovereenkomst moet een minimale productomzet hebben van € 10.000,00 en een 
maximale looptijd van zes maanden  
Het betreft een order naar één kopersnummer. 
Binnen de overeenkomst kan sprake zijn van meerdere leveringen. 
 
In het bedrijfsreglement is een addendum gemaakt die deze voorwaarden ook weergeeft (artikel 16), 
https://www.plantion.nl/over-ons/downloads/.  
 
Tarieven 
De gehanteerde tarieven dienen overeenkomstig te zijn aan de inspanningen die Plantion moet 
verrichten. Aspecten die een rol spelen zijn de administratieve afhandeling, kosten voor afdekking 
debiteurenrisico’s en kosten voor betalingsverkeer. 

• Kweker:  provisie van 1,6% 
    geen orderkosten 
    wel collectiviteitsheffing, variabele administratiekosten (als nog van toepassing), 
    stapelwagenheffing indien via logistiek van Plantion 

• Koper:  serviceheffing van 0,75% 
    geen orderkosten 
    wel collectiviteitsheffing 

 
  

https://www.plantion.nl/over-ons/downloads/
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Kweker-kweker-regeling 
Naast de passieve bemiddelingsorder is ook de kweker-kweker-regeling een dienst waar vraag naar is. 
Ook in dit geval is het belangrijk te bepalen wanneer sprake is van een transactie die aan deze 
voorwaarden voldoet: 
 
Kweker-kweker transactie: 
Een transactie van een Plantion-kweker aan een collega-kweker met de bedoeling deze producten 
verder te verwerken. 
 
Deze laatste toepassing is belangrijk. Het betreft namelijk niet de handel die een kweker bijkoopt om de 
voorraad in zijn eigen verkoopomgeving aan te vullen (bijvoorbeeld bij thuisverkoop). In dit geval is de 
kweker namelijk gewoon een koper. 
 
Voorwaarden 
Een kweker-kweker transactie kan alleen plaatsvinden nadat hiervoor toestemming wordt gegeven. 
Hierbij zijn betrokkenheid vanuit de kwekers en de vaststelling dat het inderdaad om verhandeling van 
‘halfproducten’ gaat. Toestemming kan alleen afgegeven worden door de commercieel directeur. 
Daarnaast dient de ontvangende kweker in het bezit zijn van een kopersnummer met de daaraan 
gekoppelde standaardvoorwaarden (Sepabetaling, voldoende zekerheden). 
 
De betreffende koopovereenkomst moet een minimale productomzet hebben van € 10.000,00 en een 
maximale looptijd van zes maanden  
Het betreft een order naar één kwekersnummer. 
Binnen de overeenkomst kan sprake zijn van meerdere leveringen. 
 
In het bedrijfsreglement is een addendum gemaakt die deze voorwaarden ook weergeeft (artikel 16), 
https://www.plantion.nl/over-ons/downloads/.  
 
Tarieven 
De gehanteerde tarieven dienen overeenkomstig zijn aan de inspanningen die Plantion dient te 
verrichten. Aspecten die een rol spelen zijn de commerciële en administratieve afhandeling, kosten voor 
afdekking debiteurenrisico’s, kosten voor betalingsverkeer. 

• Kweker:  provisie van 1,6% 
     geen orderkosten 
     wel collectiviteitsheffing, variabele administratiekosten (als nog van toepassing),  
     stapelwagenheffing indien via logistiek van Plantion 

• Kweker-Koper:  serviceheffing van 1,0% 
     geen orderkosten 
     wel collectiviteitsheffing 

 

  

https://www.plantion.nl/over-ons/downloads/
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Overzicht tarieven Plantion Digitale Marktplaats 2022 
 
 
Voor meer informatie over de Digitale Marktplaats en/of aanmelden om deel te nemen kunt u contact 
opnemen via: 0318-66 17 55. 
 

ALGEMEEN 
 
Administratiekosten (ongeacht het verkoopkanaal): 
 Vast:  € 250,00 
 Variabel: 1,25% tot een totaalomzet van € 60.000,00  
 
Collectiviteitsheffing: 

0,3% van productomzet (t.b.v. consumentenmarketing) 
 
Liquiditeitsheffing: 

1,00% van productomzet bij leden en gastleden 
 

(GAST)LEDEN EN OVERIGE AANVOERDERS 
 

Type aanvoerder 2022 

Provisie lid 3,50% 

Provisie gastlid 3,50% 

Provisie losse zender A 6,50% 

Provisie losse zender B (seizoenzenders) 10,00% 

Contractzender 5,50% 

Buitenlandse zender 4,80% 

Partijheffing EAB/EABel 
 
Heffing niet EAB-EABel per partij (bovenop de gewone partijheffing) 
(eerste 10 fouten worden slechts belast met € 0,01) 

€ 0,85 
 

€ 5,00 

Stortkosten per fust voor A2- en B-kwaliteit € 1,50 
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Overige tarieven 2022 
 
 
Plantion maakt gebruik van de landelijke RFH stapelwagenpool. Deze stapelwagens worden door de 
pooleigenaar (RFH) aan haar relaties verhuurd. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.royalfloraholland.com/inkopen/logistiek/logistieke-middelen/alles-over-
slotplaten/inname-en-uitgifte-slotplaten 
 
Heeft u geen relatienummer bij RFH, dan kunt u tegen gelijke voorwaarden en tarieven, via Plantion deze 
stapelwagens huren. U kunt hiervoor contact opnemen met Ans Peters of Claudia Sakkers van de 
afdeling administratie (0318-66 17 20). 
 
 

DEENSE CONTAINERS (tussen haakjes staat het tarief in de piekperiode vermeld) 
 

Periode CC Plaat 

Dag €   1,60 (  2,10) €   0,35 (0,45) 

Maand €   8,00 (11,00) €   1,80 (2,60) 

Kwartaal € 16,00 (24,00) €   4,50 (6,00) 

Halfjaar € 30,00 €   7,00 

Jaar € 50,00 € 10,00 

 
De piektoeslag geldt voor de piekperiode van 28 februari tot en met 19 juni 2022. 
 
Saldo’s en transacties zij na te kijken via internet (Webview). Hieraan zijn geen kosten verbonden.  
 
 

INFORMATIEPRODUCTEN  
 
Met uitzondering van KOA (Kopen op Afstand), zijn er geen kosten verbonden aan informatieproducten. 
Wel dient er een abonnement voor een product te worden afgesloten om de gegevens te krijgen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met relatiebeheer (0318-66 17 32 of relatiebeheer@plantion.nl).  
 
 
  

https://www.royalfloraholland.com/inkopen/logistiek/logistieke-middelen/alles-over-slotplaten/inname-en-uitgifte-slotplaten
https://www.royalfloraholland.com/inkopen/logistiek/logistieke-middelen/alles-over-slotplaten/inname-en-uitgifte-slotplaten
mailto:relatiebeheer@plantion.nl
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Groothandelscentrum Plantion  
 
 
Openingstijden 
Maandag    06.00-20.30 uur 
Dinsdag     06.00-20.30 uur 
Woensdag    06.00-15.00 uur 
Donderdag    06.00-20.30 uur 
Vrijdag     06.00-15.00 uur 
Zaterdag    06.00-09.30 uur  
Zondag     gesloten 
 
Contactgegevens:   Kitty Ouwehand, Marketing coördinator 
Mobiel:     06-21 83 85 28 
E-mail:      info@ghcplantion.nl  
Website:     www.ghcplantion.nl  
Facebook:     facebook.com/GHCPlantion 
 
 
Groothandelaren 
Buurman Planten cash & carry             
Binnen- en buitenplanten 
0318-43 94 20 ede@buurmanplanten.nl 
 
Dillewijn Alflora (voorheen Alflora)       
Bloemisterijartikelen en trend accessoires 
088-73 54 231 ede@dillewijnalflora.nl 
 
Dillewijn Alflora (voorheen Zwapak) 
Bloemisterijartikelen en trend accessoires 
088-73 54 230 ede@dillewijnzwapak.nl 
 
Goedegebuure & de Mooij              
Snijbloemen 
0318-43 94 70 info@gmbloemen.nl 
 
Zalam BV 
Snijbloemen 
0318-64 05 77 info@zalam.nl  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ede@buurmanplanten.nl
mailto:ede@dillewijnalflora.nl
mailto:ede@dillewijnzwapak.nl
mailto:info@gmbloemen.nl
mailto:info@zalam.nl
https://zalam.freshportal.nl/nl/default/index/index/

