
Hét inkoopcentrum  
VOOR DE GROENPROFESSIONAL



‘De producten zien, 
voelen en ruiken’

Het hart van het bedrijf is nog 
altijd de klok: daar kun je vijf  
ochtenden per week de verse 
aanvoer zien, voelen en ruiken. 
Naast de bekende bloemen en 
planten worden ook kleinere, 
vaak zeer verrassende soorten 
aangeboden. Het aanbod is zoveel 
mogelijk duurzaam en dankzij 
het veilsysteem koop je altijd 

verse producten voor een faire 
prijs. Inkopen op de klok doe je 
in de vernieuwde afmijnzaal met 
zijn haarscherpe led-scherm of 
gemakkelijk met een laptop op je 
eigen werkplek. De inspiratie van 
het inkoopcentrum, het gemak 
van online of een combinatie van 
beide? Die keuze maak je zelf!

ALTIJD VERS VOOR EEN GOEDE PRIJS!
KLOK VOORVERKOOP: 
Een dag van tevoren kies je al uit het klok-
aanbod van morgen, voor een vaste prijs.

KLOK: 
Koop zelf vijf ochtenden in de week in 
de afmijnzaal via het veilsysteem. Beleef 
daarbij de producten door ze te zien, 
voelen en ruiken. 

KOPEN OP AFSTAND: 
Koop online in via een  
haarscherpe livestream.

Wil je eerst komen kennismaken? 
Mail naar info@plantion.nl

Scan de QR-code en 
schrijf je in bij Plantion

BEMIDDELING
GROTE PARTIJEN,  
DIRECT GEREGELD!
Je bent inkoper en op zoek naar grotere partijen 
bloemen of planten, bijvoorbeeld voor weder-
verkopers, een evenement of een actie? Neem 
contact op met onze bemiddelaars! Binnen hun 
internationale netwerk zoeken zij kwekers met de 
gevraagde producten en brengen de transacties 
tot stand. Het hele traject wordt geregeld, tot en 
met levering en facturering. Wil je ook lading-
dragers laten ompakken of indichten? Dat kan!

KLOK

Plantion is het meest complete en klantgerichte 
inkoopcentrum voor bloemisten, eigenaren van 
tuincentra en alle andere groenprofessionals in de 
sierteeltsector. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je 
inkoopt: op het inkoopcentrum in Ede of 24/7 via de 
webshop. Ontdek ook de vele extra’s die je krijgt als 
klant van Plantion.

WEBSHOP
PLANTION
24/7 BESTELLEN EN LATEN 
BEZORGEN!
Om in te kopen hoef je niet per se naar Ede, het 
kan ook via onze webshop: de Plantion Digitale 
Marktplaats. In de webshop bestel je direct bij onze 
aanvoerders, koop je via Klok Voorverkoop en bestel 
je gemakkelijk de producten van De Kas. Ook kun je 
hier het actuele klokaanbod bekijken. 

ONLINE DIRECT BESTELLEN BIJ AANVOERDERS
Op elk moment (24/7) bestellen uit het uitgebreide 
assortiment van onze bloemen- en plantenkwekers. Je 
haalt je bestelling op in Ede of laat deze bezorgen.

KLOK VOORVERKOOP
Een groot deel van de producten die de volgende  
ochtend voor de klok komen, kun je ’s avonds al kopen 
via Klok Voorverkoop, voor vaste prijzen.

PRODUCTEN VAN DE KAS 
Het ruime assortiment kamerplanten van De Kas kun 
je gemakkelijk online bestellen via de webshop.

Online bestellingen laten  
bezorgen door Plantion

Bekijk de demo-omgeving  
van onze webshop 

Kopen  
Op Afstand



DE MOOISTE CASH & CARRY  
VAN NEDERLAND! 
Groothandelscentrum Plantion is hét cash & carry inkoopcentrum 
voor de bloemendetailhandel in Nederland. Je vindt hier echt alles 
voor je winkel: snijbloemen, kamer- en tuinplanten, bloemisterij- en 
trendartikelen, decoratiematerialen en verpakkingen. 

Regelmatig zijn er in het groothandelscentrum koopavonden met 
speciale aanbiedingen en workshops. Het overdekte centrale plein 
is een plek van ontmoeting en inspiratie. Kom langs en ervaar de 
gastvrijheid, klantgerichtheid en bijzondere ambiance!

‘Kom na het  
veilen gerust ook 

bij ons langs!’

UNIEK ASSORTIMENT VOOR 
TUINCENTRUM EN HOVENIER!
Als hovenier of inkoper van een tuincentrum kun je niet om 
ons groencentrum heen. Nergens vind je een mooier aanbod 
vaste planten, bomen en heesters. Op het buitenterrein en in de 
overdekte hal staat jaarrond een uitgebreid basisassortiment van 
meer dan 70 kwekers. Ook zijn er altijd enkele bijzondere soorten 
en seizoensproducten zoals bloembollen en kerstbomen te vinden.

Bestellen doe je bij een van onze medewerkers. Het groencentrum 
grenst aan de overdekte parkeerhal. Dus als je op de klok koopt, kun 
je bij ons ook meteen mooie tuinproducten meenemen!

GROOTHANDELSCENTRUM

GROENCENTRUM

Inschrijven voor 
Groencentrum 
Plantion

Klant worden van  
Groothandelscentrum  
Plantion

  GroencentrumPlantion
  GroencentrumPlantion

BUURMAN PLANTEN
binnen- en buitenplanten

DILLEWIJN ALFLORA
bloemisterijartikelen en trendaccessoires

GOEDEGEBUURE & DE MOOIJ
snijbloemen

ZALAM
snijbloemen, decoratieartikelen en  
woonaccessoires

Blijf op de hoogte van het assortiment 
van Groencentrum Plantion:



  

‘Scannen, bestellen, 
meenemen!’

GRATIS LIDMAATSCHAP VBW: bekijk op vbw.nu 
welke slimme oplossingen branchevereniging VBW 
biedt om je rendement te verbeteren. Informeer naar 
de voorwaarden.

INKOOPVOORDELEN: een samenwerking met GRS 
Retail maakt inkopen bij Plantion voor aangesloten 
tuincentra extra aantrekkelijk. Informeer naar de 
voordelen!

INKOOPTRAININGEN: slim en strategisch inkopen 
levert marge op! Plantion organiseert trainingen met 
belangrijke tips. Voor meer informatie over inkoop-
trainingen, mail naar: info@plantion.nl.

MARKETINGONDERSTEUNING: Plantion ondersteunt 
je onder andere met seizoenscampagnes, influencers 
die jouw zichtbaarheid vergroten (Taste the Green) 
en promotie via het tv-programma De Grote  
Tuinverbouwing. 

EVENTS: workshops, koopavonden, Meet & Greets en 
excursies naar aanvoerders waarvoor je je gratis kunt 
aanmelden. 

VERBINDING: met een besloten Facebookgroep is 
er dagelijks contact tussen aanvoerders, inkopers en 
medewerkers van Plantion.

WAT BIEDT PLANTION 
NOG MEER?
Plantion heeft maar één doel: de onderneming 
van groenprofessionals laten groeien en bloeien. 
Klanten mogen daarom rekenen op de volgende 
extra’s! 

DOE INSPIRATIE OP IN DE KAS  
EN KOOP DE PRODUCTEN MET ÉÉN KLIK
Online inkopen of liever ter plekke de producten ‘zien, 
voelen en ruiken’? Bij Plantion kan het allebei! Bijvoorbeeld 
in De Kas, onze showroom voor kamerplanten. Hier bekijk je 
het aanbod en bestel je ook meteen de producten. Hoe het 
werkt? Scan de QR-code, bestel in de webshop en neem de 
producten mee of laat ze bezorgen.

Hybride vormen zoals De Kas maken onze 
dienstverlening steeds completer. De ambitie is dat 
iedere klant bij Plantion 24/7 op elke gewenste manier 
kan inkopen. We luisteren naar de wensen van onze 
aanvoerders en klanten, en dragen maximaal bij aan 
de groei van hun ondernemingen.  

FACILITEITEN
Om 24/7 dienstverlening mogelijk te maken, 
investeert Plantion in faciliteiten zoals 
uitlevering via orderpicking, geklimatiseerd 
bewaren en een bezorgservice met same day 
delivery in Nederland.

Dit zeggen klanten  
over Plantion



Plantion BV
Wellensiekstraat 4
6718 XZ  Ede
T + 31 318 66 17 00
info@plantion.nl
www.plantion.nl

             

Webshop Plantion
T + 31 318 66 17 55
pdm@plantion.nl

Groencentrum Plantion
T + 31 318 66 18 80
groencentrum@plantion.nl
www.plantion.nl

Groothandelscentrum Plantion
T + 31 6 21 83 85 28
info@ghcplantion.nl
www.ghcplantion.nl

KOM LANGS EN ONTDEK 
ALLE MOGELIJKHEDEN  
VAN PLANTION!
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PLANTION IS SNEL TE BEREIKEN VIA:
• A1 en A30 vanuit Amsterdam
•  A12 vanuit Oberhausen/Arnhem en Den Haag/Utrecht
• A2 en A12 vanuit Den Bosch

Bedrijfsvideo  
Plantion

Demo  
webshop


