
Groene veiling

van te veld staande: Tulpen

opdrachtgever: Akkerbouwbedrijf Louws

datum: dinsdag 18 mei 2021

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 2021.

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 verkoop  voetstoots, gezien 
of niet gezien zonder enige aansprakelijkheid voor verkoper
omtrent soort, hoedanigheid en hoeveelheid der bollen.

5. Voor zover uit de groen te veilen bloembollen reeds voorverkopen 
hebben plaatsgevonden, is koper verplicht om deze bloembollen te 
leveren onder dezelfde condities als vermeld op de desbetreffende 
voorverkoopovereenkomsten, die eveneens in deze catalogus zijn op-
genomen. Voor zover noodzakelijk machtigt koper, door de aankoop,
verkoper om op eigen naam de op de groene veiling gekochte bloem-
bollen te leveren volgens de bepalingen uit de desbetreffende voor-
verkoopovereenkomsten. De inkomsten uit de voorverkoopovereen-
komsten komen ten gunste van koper. Koper vrijwaart verkoper ten
aanzien van eventuele aanspraken voortvloeiende uit de desbetref-
fende voorverkoopovereenkomsten. Indien één of meerdere voorver-
kopen met betrekking tot de groen te veilen bloembollen hebben
plaatsgevonden, behoudt CNB zich het recht voor om zelf te bepalen
hoe de bloembollen door koper gekocht op de groene veiling 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.
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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.

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 verkoper 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 veiling 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 over het
resultaat van het grondmonsteronderzoek. 
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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'.

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 het Onderduikerspad 7 te Espel gaat u het erf op.

U volgt het pad plm. 150 meter en dan staan rechts 

de tulpen opgeplant.
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GROENE VEILING

In opdracht van: Akkerbouwbedrijf Louws

Onderduikerspad 7

8311 PX  Espel

Tel.nr.: 0527-271315

De bloembollen staan opgeplant op de tuin Onderduikerspad 7

te Espel

Indien gewenst kunnen de bloembollen worden gerooid in kuubkisten

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

Indien gewenst kunnen de bloembollen worden gespoeld 

voor € 2,00 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. Purple Flag, 2020 Klasse I opgeplant 31,40 R.R.

2 idem 31,40 R.R.

3 idem 31,50 R.R.

4 idem 31,50 R.R.

5 idem 31,50 R.R.

6 idem 31,50 R.R.

7 idem 31,50 R.R.

8 idem 31,50 R.R.

9 idem 31,50 R.R.
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10 tt. Purple Flag, 2020 Klasse I opgeplant 31,50 R.R.

11 idem 31,50 R.R.

12 idem 31,50 R.R.

13 idem 31,50 R.R.

14 idem 31,50 R.R.

15 idem 31,50 R.R.

16 idem 31,50 R.R.

17 idem 31,50 R.R.

18 idem 31,50 R.R.

19 idem 31,50 R.R.

20 idem 31,50 R.R.

21 idem 31,50 R.R.

22 idem 31,50 R.R.

23 idem 31,50 R.R.

24 idem 31,50 R.R.

25 idem 31,50 R.R.

26 idem 31,50 R.R.

27 idem 31,50 R.R.

28 idem 31,50 R.R.

29 idem 31,50 R.R.

TOTAAL: 913,34 R.R.

= 130,48     Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02532347
200.000 st. Z 11-12 à € 40,00 pm. Van de zavel. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Partij is bespoten/behandeld
tegen galmijt. Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Kleine vaste groeischeur toegestaan. Gebloeid en ongebloeid.
Gespoeld. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een per-
ceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 15-07-2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

z.oz.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02546679
100.000 st. Z 12 OP à € 50,00 pm. Van de klei. Goed in de huid. 
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Kleine vaste groeischeur toege-
staan. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en ongebloeid. 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. Gespoeld. Geschikt voor USA en Canada met 
betrekking tot de gezondheidseisen van de BKD.
Levering: in fust van koper, voor of op 01-08-2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02547780
200.000 st. Z 12-15 à € 50,00 pm en 200.000 st. Z 11-12 à € 45,00 pm.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Goed in de huid. Kleine
vaste groeischeur toegestaan. Eigen partij als deel van groter. 
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Gespoeld. Van de klei. Geschikt voor USA en Canada met betrek-
king tot de gezondheidseisen van de BKD. Partij is bespoten/be-
handeld tegen galmijt. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en onge-
bloeid. Volle kisten leveren, in alle kisten dezelfde aantallen niet
op de kisten schrijven.
Levering: in fust van koper, voor of op 10-08-2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02548771
51.000 st. Z 10-11 à € 37,50 pm. Van de klei. Fusarium retour tot 
1 november van het oogstjaar. Partij is bespoten/Behandeld tegen
galmijt. Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Kleine vaste 
groeischeur toegestaan. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en onge-
bloeid. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege er-
kende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien 
een partij voor 1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper
gerechtigd 4,50 per 1.000 stuks aan uitzoekkosten over het ge-
leverde aantal in rekening te brengen aan verkoper. 900 stuks in
lelie krat.
Levering: in fust van koper, voor of op 05-08-2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.
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30 tt. Kung Fu, 2020 Klasse I Japan opgeplant 31,50 R.R.

31 idem 31,50 R.R.

32 idem 31,50 R.R.

33 idem 31,50 R.R.

34 idem 31,50 R.R.

35 idem 31,50 R.R.

36 idem 31,50 R.R.

37 idem 31,50 R.R.

38 idem 31,50 R.R.

39 idem 31,50 R.R.

40 idem 31,50 R.R.

TOTAAL: 346,52 R.R.

= 49,50       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02540261
90.000 st. Z 11-12 à € 55,00 pm. Partij is bespoten/behandeld 
tegen galmijt. Van de klei. Fusarium retour tot 1 november van
het oogstjaar. Normaal in de huid. Beste kwaliteit, gezond. 
Droog. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en ongebloeid. Eigen 
partij als deel van groter. Geteeld op een perceel dat vooraf-
gaande aan de teelt, door een van overheidwege erkende in-
stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Gedetailleerde
gegevens van de bij deze producten gebruikte gewasbescher-
mingsmiddelen zijn aanwezig en opvraagbaar. Volle kisten te
leveren. Fust halen te Enkhuizen.
Levering: in kuubkisten van koper, voor of op 10 augustus 2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02529744
40.000 st. Z 12OP à € 60,00 pm, 30.000 st. Z 12OP à € 70,00 pm. 
en 5.000 st. Z 11-12,25 à € 60,00 pm. Partij is bespoten/behandeld
tegen galmijt. Van de klei. Normaal in de huid. Beste kwaliteit,
gezond. Droog. Fusarium retour tot 1 november van het oogst-
jaar. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een perceel dat
voorafgaande aan de teelt, door een overheidswege erkende
instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Z 11-12 en/of

z.o.z.
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Z 10-11 gebloeid en ongebloeid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2021
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

41 tt. Seadov, 2020 Klasse I Japan opgeplant 31,50 R.R.

42 idem 31,50 R.R.

43 idem 31,50 R.R.

44 idem 31,50 R.R.

45 idem 31,50 R.R.

46 idem 31,50 R.R.

47 idem 31,50 R.R.

48 idem 31,50 R.R.

49 idem 31,50 R.R.

50 idem 31,50 R.R.

51 idem 31,50 R.R.

52 idem 31,50 R.R.

TOTAAL: 378,02 R.R.

= 54,00       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02540261
160.000 st. Z 11-12 à € 42,50 pm en 80.000 st. Z 10-11 à € 32,50 pm.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Van de klei. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Normaal in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en
ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Gedetailleerde gegevens van de bij deze producten gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen zijn aanwezig en opvraagbaar.
Volle kisten te leveren. Fust halen te Enkhuizen.
Levering: in kuubkisten van koper, voor of op 10 augustus 2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

z.o.z.

8                                         



Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02529541
200.000 st. Z 12-14 à € 40,00 pm. Fusarium retour tot 1 november
van het oogstjaar. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Van de klei. Normaal in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en ongebloeid. Eigen partij als
deel van groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan
de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij ver-
klaard is van aardappelmoeheid. Volle kisten te leveren.
Levering: in kuubkisten van koper, voor of op 15 augustus 2021
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

53 tt. Seadov, 2020 Klasse St opgeplant 31,50 R.R.

54 idem 31,50 R.R.

55 idem 31,50 R.R.

56 idem 31,50 R.R.

57 idem 31,50 R.R.

58 idem 31,50 R.R.

59 idem 31,50 R.R.

60 idem 31,50 R.R.

61 idem 31,50 R.R.

62 idem 31,50 R.R.

63 idem 31,50 R.R.

64 idem 31,50 R.R.

65 idem 31,50 R.R.

66 idem 31,50 R.R.

67 idem 31,50 R.R.

68 idem 31,50 R.R.

69 idem 31,50 R.R.

70 idem 31,50 R.R.

71 idem 31,50 R.R.
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72 tt. Seadov, 2020 Klasse St opgeplant 31,50 R.R.

73 idem 31,50 R.R.

74 idem 31,50 R.R.

TOTAAL: 693,03 R.R.

= 99,00       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02540261
240.000 st. Z 11-12 à € 42,50 pm en 120.000 st. Z 10-11 à € 32,50 pm.
Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. Van de klei. Fusarium
retour tot 1 november van het oogstjaar. Normaal in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en
ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Gedetailleerde gegevens van de bij deze producten gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen zijn aanwezig en opvraagbaar.
Volle kisten te leveren. Fust halen te Enkhuizen.
Levering: in kuubkisten van koper, voor of op 10 augustus 2021.
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02529541
300.000 st. Z 12-14 à € 40,00 pm. Fusarium retour tot 1 november
van het oogstjaar. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt.
Van de klei. Normaal in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Z 11-12 en/of Z 10-11 gebloeid en ongebloeid. Eigen partij als
deel van groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan
de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij ver-
klaard is van aardappelmoeheid. Volle kisten te leveren.
Levering: in kuubkisten van koper, voor of op 15 augustus 2021
Betaling: Vlgs.artikel 14.3 van het CNB reglement.
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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

5 mei 9.30 H.C. Verdegaal & Zn. te Noordwijkerhout

aansl. Kwekerij Oud Breeland te De Zilk

Tulpen, Crocus en Leucojum

aansl. Firma C.W. van der Salm en Zonen Kwekerij te Lisse

6 mei 9.30 P.A.M. Klaver B.V. te Anna Paulowna

7 mei 9.30 Kwekerij Siem Munster te Slootdorp

aansl. Boots Quality Bulbs B.V. te Hem

10 mei 9.30 J.K. Pioenen/ Vaste Plantenkwekerij J. Klop te Kudelstaart

11 mei 9.30 Kwekerij Oud Breeland te De Zilk

hyacinten

12 mei 9.30 Firma Gebr. Vieveen te Breezand

aansl. Fa. van Dam te Egmond aan den Hoef

18 mei 9.30 Burger te Rutten

Akkerbouwbedrijf Louws te Espel

Mts. Groot-Koerkamp te Rutten

Loonbedrijf Gebr. de Lange te Swifterbant

Niek Barten te Wieringerwerf
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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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