
Groene veiling

van te veld staande: Tulpen

opdrachtgever: Bloembollenkwekerij J. de Waard

datum: Woensdag 11 mei 2022

aanvang: 9.30 uur
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Condities Groene veiling
Geveild wordt onder de voorwaarden, zoals vermeld in de Voorwaarden 
(digitale) Groene Veiling CNB
Deze voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden op de website van CNB;
www.cnb.nl /over CNB/voorwaarden groene veiling 

PLATTEGROND

Routebeschrijving:
Op de Heereweg in Castricum gaat u rechts van huisnr 103
het pad op. U ziet rechts de tulpen van hoek 1 en recht voor
u de tulpen van hoek 2
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GROENE VEILING

In opdracht van: Bloembollenkwekerij J. de Waard
Herenweg 281
1934 BC  Egmond aan den Hoef
Tel.nr.: 06-20988496

De bloembollen staan om te beginnen opgeplant op de tuin 
Heereweg 107 te Castricum

Indien gewenst kunnen de bloembollen worden gerooid in kuubkisten

De opgave van rooien dient door de koper binnen 14 dagen, na de 
dag van verkoop bij verkoper opgegeven te worden.
Verrekening van rooikosten vindt plaats via CNB.

Beregening wordt door verkoper geregeld.

1 Tt. Yellow Surprise, 12,02 R.R.
2021 Klasse I Japan opgeplant

2 idem 12,02 R.R.
3 idem 12,02 R.R.
4 idem 12,02 R.R.
5 idem 12,02 R.R.
6 idem 12,02 R.R.
7 idem 12,02 R.R.
8 idem 12,08 R.R.
9 idem 12,08 R.R.
10 idem 11,97 R.R.
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11 idem 11,81 R.R.
12 idem 8,98 R.R.

TOTAAL: 141,07 R.R.
= 20,15       Are

Hieruit zijn verkocht via Frank van Veen vlgs koopovereenkomst

Droog, schoon. Goed in de huid. Van 't zand. Van eigen partij als
deel van groter. Evt. zuur retour tot 15 oktober 2022. Geteeld op
een perceel land dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ21357:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Klasse I Japan van het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij
getoetst. ARMV vrij, geschikt voor China/Korea. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt door een van overheidswege erkende 
instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro
per 1.000 aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan verkoper.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief
nr vermelden. Van het zand. Z 11-12 900 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

3                                         



Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst 400:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Van het zand. Onbeschadigd. Eigen
partij als deel van groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogst-
jaar. Geteeld met in Nederland toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van
overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
In rekening te brengen aan verkoper is koper gerechtigd 5 euro per 1.000
stuks aan uitzoekkosten. Indien een partij voor 15 oktober meer dan 4%
fusarium bevat. Correcte nota bij levering. Vermeldt altijd het aantal per
fust, type fust en certificaat- of partijnummer. Ieder fust labelen. Partijen
zonder plantenpaspoortnummer van de BKD of aansluitnummer van NAK-
Tuinbouw of phytonummer/EU communicatiedocumentnummer van de
plantenziektekundigedienst uit het land van herkomst (bij import) kunnen
wij niet accepteren. Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden van verkoper te Hillegom, Nederland. 
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

13 Tt. Rood witte mutant uit Spring Surprise met 2,73 R.R.
bladrand, 2021 Klasse St opgeplant

14 idem 2,63 R.R.
TOTAAL: 5,36 R.R.

= 0,77         Are

15 Tt. Licht roze mutant uit Early Surprise, 1,16 R.R.
2021, Klasse St opgeplant
TOTAAL: 1,16 R.R.

= 0,17         Are
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16 Tt. Rood witte mutant uit Spring Surprise, 1,21 R.R.
2021, Klasse St opgeplant
TOTAAL: 1,21 R.R.

= 0,17         Are

17 Tt. Mutant uit Silk Surprise met bladrand, 2,42 R.R.
2021, Klasse St opgeplant
TOTAAL: 2,42 R.R.

= 0,35         Are

18 Tt. Rode mutant uit Pink Surprise, 2,42 R.R.
2021 Klasse St opgeplant

19 idem 10,76 R.R.
20 idem 10,13 R.R.
21 idem 4,25 R.R.

TOTAAL: 27,56 R.R.
= 3,94         Are

22 Tt. Roze rode mutant uit Silk Surprise, 4,73 R.R.
2021, Klasse St opgeplant
Hoek 2

23 idem 3,26 R.R.
24 idem 6,62 R.R.

TOTAAL: 14,60 R.R.
= 2,09         Are
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25 Tt. Early Surprise Design, 34,13 R.R.
2021, Klasse St opgeplant

26 idem 24,47 R.R.
TOTAAL: 58,59 R.R.

= 8,37         Are

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

27 Tt. Pink Surprise, 2021 Klasse I Japan opgeplant 16,54 R.R.
28 idem 41,58 R.R.
29 idem 33,29 R.R.

TOTAAL: 91,41 R.R.
= 13,06       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02569943:

huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als
deel van groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogst-
jaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard
is van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Frank van Veen vlgs koopovereenkomst

z.o.z.
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Droog, schoon. Goed in de huid. Van 't zand. Van eigen partij als
deel van groter. Evt. zuur retour tot 15 oktober 2022. Geteeld op
een perceel land dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst: 22001647:

Schoon. Goed in de huid met vaste groeischeur. Van het zand.
Eigen partij als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen
galmijt. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 november
van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is
van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Hobaho Reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ21354:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Klasse I Japan van het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij
getoetst. ARMV vrij, geschikt voor China/Korea. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt door een van overheidswege erkende 
instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro
per 1.000 aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan verkoper.

z.o.z.
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Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief
nr vermelden. Van het zand. Z 11-12 900 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

30 Tt. Early Surprise, 2021 Klasse I Japan opgeplant 7,56 R.R.
31 idem 41,48 R.R.
32 idem 41,27 R.R.
33 idem 39,22 R.R.

TOTAAL: 129,52 R.R.
= 18,50       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02569943:

huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als
deel van groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogst-
jaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard
is van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Frank van Veen vlgs koopovereenkomst

Droog, schoon. Goed in de huid. Van 't zand. Van eigen partij als
deel van groter. Evt. zuur retour tot 15 oktober 2022. Geteeld op
een perceel land dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst: 22001647:

Schoon. Goed in de huid met vaste groeischeur. Van het zand.
Eigen partij als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen

z.o.z.
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galmijt. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 november
van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is
van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Hobaho Reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ21351:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Klasse I Japan van het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij
getoetst. ARMV vrij, geschikt voor China/Korea. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt door een van overheidswege erkende 
instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro
per 1.000 aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan verkoper.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief
nr vermelden. Van het zand. Z 11-12 900 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.
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34 Tt. Silk Surprise, 2021 Klasse I Japan opgeplant 1,63 R.R.
35 idem 41,16 R.R.
36 idem 40,95 R.R.
37 idem 40,74 R.R.
38 idem 40,53 R.R.
39 idem 37,91 R.R.

TOTAAL: 202,92 R.R.
= 28,99       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02569943:

huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als
deel van groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogst-
jaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard
is van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2022
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Frank van Veen vlgs koopovereenkomst

Droog, schoon. Goed in de huid. Van 't zand. Van eigen partij als
deel van groter. Evt. zuur retour tot 15 oktober 2022. Geteeld op
een perceel land dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst: 22001647:

Schoon. Goed in de huid met vaste groeischeur. Van het zand.
Eigen partij als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen
galmijt. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 november
van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is

z.o.z.
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van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Hobaho Reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ 21356:

Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij. Goed in de huid. Droog. Schoon.
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I Japan van
het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij getoest. ARMV vrij, geschikt voor
China/Korea. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van
aardappelmoeheid. Indien een partij voor 1 november meer dan 4%
fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro per 1.000 aan uitzoekkosten
in rekening te brengen aan verkoper. Partij is bespoten/behandeld
tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief nr vermelden. Van het zand.
Z 12-14 600 stuks. Z 11-12 900 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

40 Tt. Spring Surprise, 2021 Klasse St opgeplant 2,00 R.R.
41 idem 40,11 R.R.
42 idem 39,95 R.R.
43 idem 39,74 R.R.

TOTAAL: 121,81 R.R.
= 17,40       Are
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Op de Herenweg in Egmond a/d Hoef gaat u rechts van huisnr 279 het
pad op en rijdt u 100 meter naar achter. De tulpen staan rechts achter
de schuur opgeplant.

44 Tt. Spring Surprise, 2021 Klasse St opgeplant 7,72 R.R.
45 idem 14,02 R.R.
46 idem 13,86 R.R.
47 idem 13,73 R.R.
48 idem 13,60 R.R.
49 idem 13,47 R.R.
50 idem 13,34 R.R.
51 idem 13,19 R.R.
52 idem 13,05 R.R.
53 idem 12,92 R.R.
54 idem 12,86 R.R.

TOTAAL: 141,76 R.R.
= 20,25       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02569943:

huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als
deel van groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogst-
jaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard
is van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Frank van Veen vlgs koopovereenkomst

Droog, schoon. Goed in de huid. Van 't zand. Van eigen partij als
deel van groter. Evt. zuur retour tot 15 oktober 2022. Geteeld op
een perceel land dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.

z.o.z.
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Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst: 22001647:

Schoon. Goed in de huid met vaste groeischeur. Van het zand.
Eigen partij als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen
galmijt. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 november
van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is
van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor 6 augustus 2022.
Betaling: Vlgs. Hobaho Reglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ21359:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Klasse I Japan van het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij
getoetst. ARMV vrij, geschikt voor China/Korea. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt door een van overheidswege erkende 
instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro
per 1.000 aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan verkoper.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief
nr vermelden. Van het zand. Z 11-12 900 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst VZ21723:

Goed in de huid. Droog. Schoon. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Klasse I Japan van het oogstjaar. Plantgoed ARMV vrij
getoetst. ARMV vrij, geschikt voor China/Korea. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt door een van overheidswege erkende 
instantie vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro
per 1.000 aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan verkoper.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Bij fust ophalen koopbrief
nr vermelden. Van het zand. Z 12-14 600 stuks.
Levering: in nieuw plastic lelie fust van verkoper, voor of op 1-8-2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement. z.o.z.
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Hieruit zijn rechtstreeks verkocht via koopovereenkomst ON40714:

Goed in de huid. Van het zand. Gebloeid en ongebloeid. Eigen partij
als deel van groter. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Klasse I Japan. China certificaat verplicht (vrij van ARMV). Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Maat 11-12 900 stuks per krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 25 juli 2022.
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

55 Tt. Mutant uit Early Surprise Design, gevlamde 0,17 R.R.
bloem, 2021 Klasse St opgeplant. (met de hand geplant) 
TOTAAL: 0,17 R.R.

= 0,02         Are

56 Tt. Dubbele mutant uit Silk Surprise, 0,22 R.R.
2021 Klasse St opgeplant (met de hand geplant)
TOTAAL: 0,22 R.R.

= 0,03         Are
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Voor aankoopopdrachten kunt u contact opnemen met:

CNB: Mobiel:
Ronald Walkier 0252-431.491 06-83714350

Ed Walkier 0252-431.306 06-53439349

Adri van Dun 0252-431.296 06-20019369

Arno Kroon 0252-431.257 06-53160204
Hawikjo Wijnands 0252-431.171 06-22377259
Hein Lommerse 0252-431.174 06-53842830
Jan Boon 0252-431.162 06-22485266
Jari Conijn 0252-431.490 06-52284587
Leo v.d. Berg 0252-431.413 06-53718254
Michel Longayroux 0252-431.380 06-53356450
Niels Laan 0252-431.481 06-83992995
Dennis Slikker 0252-431.343 06-22870595
Hyacinten:
Bas Scholten 0252-431.325 06-22236845
Stefan van der Vlugt 0252-431.179 06-28872193
Ronald Walkier 0252-431.491 06-83714350

E-mail : veilingteam@cnb.nl

Deze catalogus is tevens opvraagbaar op de website
van CNB: www.cnb.nl
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Veilingagenda
Groene veilingen

Datum: Aanvang: Opdrachtgever

3 mei 9.30 Fa. L.P.M. Zonneveld & Zn. te Voorhout

5 mei 9.30 MTS R. Voortman te Smilde

aansl. Fion Blue Enterprise te Sassenheim

9 mei online W.T.M.de Boer B.V. te Hillegom

online Koos Kerkhof te Breezand

11 mei 9.30 Bloembollenkwekerij J. de Waard te Egmond aan den Hoef

aansl. Bloembollenkwekerij G.E.M. Berbee te Schagerbrug

aansl. A. Appel te Benningbroek

12 mei 9.30 Fa Wireco Bloembollen en Bolbloemen Kwekerij te Ursem

aansl. Maatschap G. Waal en A.M. Waal - Velzeboer te Middenbeemster

17 mei 9.30 V.O.F. Stap - Sjerps te Hoogkarspel

18 mei 9.30 Hanse Bloembollen B.V. te Creil

aansl. Felix Tulipae B.V. te Utrecht

aansl. Mts Groot Koerkamp te Rutten

aansl. Ebbers Bloembollenhandel te Creil
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OPDRACHT TOT VEILINGAANKOOP

Veilingdatum: 

Cat.nrs + korte beschrijving Max. biedprijs
(excl. BTW+provisie) (excl. BTW+provisie)

,

,

,

,

,

,

,

Onderstaande gegevens volledig invullen:

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

Handtekening:

U kunt deze opdrachtbon afgeven aan een veilinginkoper of veilingmeester.
Of u kunt deze opdrachtbon mailen naar: ro.walkier@cnb.nl
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