
Groene veiling

van te veld staande: Tulpen

opdrachtgever: P.H. Hoogland

te Warmenhuizen

datum: woensdag 15 mei 2019

aanvang: Aansluitend
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Condities Groene veiling

Geveild wordt onder de voorwaarden, zoals vermeld in het CNB Reglement 
Dit reglement is te raadplegen en te downloaden op de website van CNB;
www.cnb.nl /over CNB/reglement en statuten 
en voorts onder de volgende voorwaarden:

VOOR DE KOPERS:

1. Betaling vóór of op 15 september 2019.

2. Het opgeld (provisie) bedraagt 12 procent.

3. De directie van CNB danwel diens gemachtigde behoudt zich het 
het recht voor verschillende kopen danwel partijen, te combineren.

4. Behalve bijzondere bepalingen zoals in deze catalogus vermeld of 
mondeling door de veilingmeester voor de inzet van een kavelnummer
kenbaar gemaakt wordt, geschied de verkoping  voetstoots, gezien 
of niet gezien zonder enige aansprakelijkheid voor verkoopster
omtrent soort, hoedanigheid en hoeveelheid der bollen.

5. Voor zover uit de groen te veilen bloembollen reeds voorverkopen 
hebben plaatsgevonden, is de koper verplicht om deze bloembollen te 
leveren onder dezelfde condities als vermeld op de desbetreffende 
koopovereenkomsten, die eveneens in deze catalogus zijn opge-
nomen. Indien  één of meerdere voorverkopen met betrekking 
tot de groen te veilen bloembollen heeft c.q. hebben plaatsgevonden  
behoudt CNB zich het recht voor om te bepalen hoe uit de aankoop 
dan wel aankopen ter veiling die bloembollen moeten worden verdeeld.

6. Koper is verplicht om in contact te treden met de opdrachtgever/ ver-
koper ten aanzien van een opdracht om eventueel te  beregenen en 
voor het rooien van de gekochte partijen.

7. Opdrachtgevers/verkopers  zullen het verkochte aan de kopers slechts 
mogen afgeven op vertoon van een door CNB afgegeven koopnota.
De koper of vervoerder van koper  is verplicht  de betrokken koopnota 
voor ontvangst te ondertekenen.
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8. De aankoop op de veiling van een onder licentie uitgegeven partij of
portie bloembollen middels het uitbrengen van het hoogste bod of mijning
houdt voor de koper tevens de acceptatie in van de inhoud van de het
bij de aangekochte partij of portie behorende licentiecontract en de 
verplichting om dat contract te ondertekenen.

Bloembollenkeuringsdienst BKD:

9. CNB en BKD zijn noch vóór de veiling noch daarna aansprakelijk 
voor de juistheid van de voorlopige keuringsresultaten van de geveilde
bollen. Opdrachtgever/verkoper vrijwaart CNB en BKD voor eventuele
schade als gevolg van foutief opgegeven voorlopige keuringsresultaten

10. Aan door de BKD verstrekte gegevens m.b.t. voorlopige klasse of af-
keuring en AM-status etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Tulpenteelt:
11. CNB en verkoopster zijn niet aansprakelijk m.b.t. de verplichte perceel-

bemonstering conform art. 7 van de BKD uitvoeringsrichtlijn Tulipa.

11.1 Van de partijen tulpen, die tijdens een groene veling gekocht worden,
dient van de betreffende teeltlocatie, na oogst een grondbemonstering 
plaats te vinden op stengelaal. Mits er de voorgaande 4 jaren geen 
bloembolwaardplant is geteeld en dit aan BKD is gemeld met  formulier
"-verklaring tulp materiaal bestemd voor doorteelt-"

11.2 De  koper(s) dienen het moment van rooien vooraf aan de BKD te
melden.

11.3 Zolang de uitslag nog niet bekend is, is de partij tulpen niet geschikt
voor doorteelt. Wanneer koper voorafgaand aan de uitslag (delen van)
de partij tulpen, gekocht op de Groene Veiling wil verhandelen, dient men
op de leveringsnota te vermelden: 'niet geschikt voor doorteelt'.

11.4 Zodra de uitslag bekend is, informeert de BKD verkoper en kopers het
resultaat van het grondmonsteronderzoek. 

11.5 Bij een positieve uitslag (stengelaal aangetroffen in het grondmonster van 
de betreffende partij) blijft de partij 'niet geschikt voor doorteelt'. Bij
verhandeling van (delen van) de partij moet op de leveringsnota staan 
vermeld: 'niet geschikt voor doorteelt'.
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11.6 Bij een negatieve uitslag (geen stengelaal aangetroffen in het grond-
monster van de betreffende partij)  kan verhandeling plaatsvinden zonder 
vermelding 'niet geschikt voor doorteelt' op de leveringsnota.

PLATTEGROND

Routebeschrijving:

Op de Ruigeweg rechts van huisnr. 29 rijdt u pad naar achter langs 

woonhuis, schuren en paardeweide. Achter paardeweide ziet u de

hoek met tulpen en op 3/4 van de hoek staan 2 bedden met tulpen 

(het bord staat bij de 2 bedden)
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GROENE VEILING

In opdracht van: Ph. Hoogland

Dergmeerweg 16

1749 VA Warmenhuizen

Tel.nr.: 06-53434560

De bloembollen staan opgeplant op de tuin Ruigeweg 29

te Sint Maartenbrug

Indien gewenst kunnen de bloembollen worden gerooid in kuubskisten

van koper en aan het verharde pad geleverd voor €  3,50 per R.R.

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.

Beregeningskosten dienen door koper en verkoper rechtstreeks 

geregeld en afgerekend te worden.

De door verkoper bepaalde beregeningsprijs bedraagt € 0,50 per RR.

per keer.

1 Tt. Firestorm, 2018 Klasse I opgeplant 29,93 R.R.

Firestorm; is mutant van Washington

2 idem 5,61 R.R.

3 Tt. Firestorm afbroei, 2018 Klasse I opgeplant 2,97 R.R.

TOTAAL: 38,51 R.R.

= 5,50         Are
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Voor aankoopopdrachten kunt u contact opnemen met:

CNB: Mobiel:

Ronald Walkier 0252-431.491 06-83714350

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

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

Veilingagenda

Groene veilingen
Datum: Aanvang: Opdrachtgever

7 mei 9.30 Maatschap Heemskerk-Meskers te Lisse

tuin: Heereweg 359 Lisse

tuin: Carolus Clusiuslaan Sassenheim

tuin: Oude Herenweg Voorhout

8 mei 9.30 H.G. de With te Luttelgeest

tuin: Lindeweg 19 Luttelgeest

aansl Koomen Bloembollen- Ens te Ens

tuin: Kamperzandweg 9 Ens z.o.z.

5                                         



aansl Bokal B.V.

tuin: Westermeerweg 29 Espel

13.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Irissen

tuin: Ettenlandseweg 19 te Marknesse

9 mei 9.30 C.J. Hageman te Heiloo

tuin: Heilooër Zeeweg 1 Egmond ad Hoef

aansl. Fa. N.P. Levering en Zonen te Egmond Binnen

tuin: Duinweg te Egmond Binnen

13.30 C.J. Hageman te Heiloo

tuin: Waarlandseweg 12 Waarland

10 mei 9.30 Firma G.C.M. van Diepen te Callantsoog

tuin: Duinweg 9 Callantsoog

aansl. J. Clemens Jr. te Breezand

tuin: Middenweg 81a Breezand

tuin: tegenover Middenweg 81a Breezand

13 mei 9.30 Erven W.J. Klijn te Tuitjenhorn

tuin: Rinnegommerlaan Egmond aan den Hoef

14 mei 9.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Crocussen en Narcis Tête à Tête

tuin: Nieuweweg 26b Den Helder

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder

tuin: Langevliet 17 en 19 Julianadorp

tuin: Scheidingsvliet t.o. nr 1 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

15 mei 9.30 Salm Flora B.V. te Sint Maartensvlotbrug

tuin: Bosweg 42 't Zand NH

tuin: Belkmerweg 113a Schagerbrug

aansl Ph. Hoogland te Warmenhuizen

tuin: Ruigeweg 29 Sint Maartensbrug

16 mei 9.30 Bloembollenbedrijf Brouwer B.V. te Den Helder

Tulpen

tuin: Zwarteweg 3 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder

tuin: Langevliet 17 en 19 Julianadorp

tuin: Scheidingsvliet 7 Callantsoog

Noordkop Bulbs B.V. te Den Helder

tuin: Zwarteweg 3 Callantsoog

tuin: Middenvliet 23 Julianadorp

tuin: Nieuweweg 17 Den Helder z.o.z.
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21 mei 10.00 Hilberts Bloembollen V.O.F. te Beilen

tuin: De Hullen 2 Drijber

tuin: Oranjekanaal N.Z. 13 Zwiggelte

tuin: Schattenberg Zwiggelte

22 mei 9.30 Zonneveld Flower Bulbs V.O.F. te Voorhout

tuin: Teylingerlaan 11 Voorhout

13.30 tuin: Westerduinweg 10d Petten

23-mei 9.30 Firma G.J. Duineveld & Zn te Breezand

tuin: Balgweg 43 Breezand

tuin: Zandvaart 151-153  Breezand
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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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