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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 Zandvaart in Breezand rijdt u tussen huisnr 151 en 153

het land op. De tulpen staan recht voor u opgeplant.
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GROENE VEILING

In opdracht van: Firma G.J. Duineveld & Zn

Meerweg 60

1764 KJ  Breezand

Tel.nr.: 06-23746816

De bloembollen staan om te beginnen opgeplant op de tuin

Zandvaart tussen huisnr 151 en 153 te Breezand

Indien gewenst kunnen de bloembollen worden gerooid in kuubskisten

van koper en aan het verharde pad geleverd voor €  3,00 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. Calgary Sensation, 10,19 R.R.

2018 Klasse St opgeplant

2 idem 31,66 R.R.

3 idem 31,71 R.R.

4 idem 31,71 R.R.

5 idem 16,22 R.R.

TOTAAL: 121,49 R.R.

= 17,36       Are
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6 Tt. Strong Love®, 15,28 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

7 idem 31,71 R.R.

8 idem 31,71 R.R.

9 idem 31,71 R.R.

10 idem 31,71 R.R.

11 idem 31,71 R.R.

12 idem 31,71 R.R.

13 idem 31,71 R.R.

14 idem 31,71 R.R.

15 idem 31,71 R.R.

16 idem 31,71 R.R.

17 idem 31,66 R.R.

18 idem 6,14 R.R.

TOTAAL: 370,20 R.R.

= 52,89       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Om
dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc. heeft
men toestemming nodig van de kwekersrechthouder. 
De koper is verplicht het bij het ras behorende licentie-
contract te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt 
€ 1,98 per RR te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is J.A. Borst Bloembollen B.V.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
40.000 stuks z 12-15 à € 80,00 pm. Als deel van groter partij. 
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I van het oogstjaar. 
Vaste groeischeur toegestaan. Indien een partij voor 1 november
meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro per  
1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan ver-
koper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland toegestane gewas-

z.o.z.
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beschermingsmiddelen. Verkoper verklaart dat in de teelt van 
de op deze overeenkomst vermelde artikelen geen Neonico-
tinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een van overheidswege erkende instantie,
vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via FBT vlgs koopovereenkomst 1147214:
40.000 stuks z11-12 à € 80,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Goed 
in de huid, droog en schoon. Van het zand. Geteeld op een per-
ceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Uit
eigen partij.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. FBT reglement

19 Lbl. Aladdin, 19,64 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

20 idem 31,71 R.R.

21 idem 31,71 R.R.

22 idem 31,71 R.R.

23 idem 31,71 R.R.

24 idem 31,71 R.R.

25 idem 31,66 R.R.

26 idem 31,66 R.R.

27 idem 31,66 R.R.

28 idem 31,66 R.R.

29 idem 31,66 R.R.

30 idem 31,66 R.R.

31 idem 31,66 R.R.

32 idem 31,66 R.R.

33 idem 19,24 R.R.
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34 Lbl. Aladdin selectie, 15,44 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

35 idem 37,44 R.R.

36 idem 37,44 R.R.

37 idem 37,44 R.R.

38 idem 25,36 R.R.

TOTAAL: 603,83 R.R.

= 86,26       Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450237:
30.000 stuks z 11-12 à € 60,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Als deel van groter partij. Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en).
Droog. Schoon. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogstjaar.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aard-
appelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02452570:
5.000 st. z 12 op à € 75,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als deel van
groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld
op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid. Fust halen te Hillegom.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460100:
10.000 st z 12 op à € 70,00 pm en 30.000 st z 11-12 à € 65,00 pm.
Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Verkoper ver-
klaart dat in de teelt van de op deze overeenkomst vermelde

z.o.z.
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artikelen geen Neonicotinoïden zijn gebruikt. Indien een partij
voor 1 november meer dan 1% fusarium bevat, is koper gerechtigd
4 euro per 1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen
aan verkoper. Van het zand. Ieder fust labelen met een label dat
door koper aan verkoper wordt gemaild (pdf). 
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02461003:
6.000 st. z 12 op à € 70,00 pm. Van het zand. Goed in de huid. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar.
Vaste groeischeur toegestaan. Geschikt voor USA en Canada.
Indien meer dan 4% zuur, dan worden uitzoekkosten berekend
à € 5,00 pm. Indien aangesloten bij ketenregister graag ook
digitaal aanleveren. Fust inhoud: z 14 op 400 stuks per bak, 
z 12 op 600 stuks per bak, z 11-12 850 stuks per bak.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02463193:
2.000 stuks z 12 op à € 70,00 pm en 6.000 stuks z 11-12 à € 65,00
pm. Goed in de huid. Als deel van groter partij. Best kwaliteit,
gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Fusarium retour tot 15
oktober van het oogstjaar. Van het zand. Geen restkisten. Vaste
groeischeur toegestaan. Fust halen in Den Helder.
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450217:
3.000 stuks z 12 op à € 70,00 pm en 3.000 stuks z 11-12 à € 65,00
pm. Van het zand. Goed in de huid. Als deel van groter partij.
Schoon voor USA. Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en).
Droog. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidwege erkende instantie, vrij verklaard is 
aardappelmoeheid. Fusarium retour tot 1 november van het 
oogstjaar.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
6.000 stuks z 12-15 à € 70,00 pm. Als deel van groter partij. 
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I van het oogstjaar. 
Vaste groeischeur toegestaan. Indien een partij voor 1 november
meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro per  
1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan ver-
koper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland toegestane gewas-
beschermingsmiddelen. Verkoper verklaart dat in de teelt van 
de op deze overeenkomst vermelde artikelen geen Neonico-
tinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een van overheidswege erkende instantie,
vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02459083:
2.500 stuks z 12 op à € 80,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Als deel van groter partij. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon.
Niet voor doorteelt en/of vermeerdering. Fusarium retour tot 
15 oktober  van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voor-
afgaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. De vrachtkosten
zijn voor rekening koper.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460353:
70.000 stuks z 11-12 op à € 70,00 pm en 100.000 stuks z 10-11 à 
€ 42,50 pm. Van het zand. Goed in de huid. Beste kwaliteit, ge-
zond. Droog. Schoon. Z11-12 en/of z 10-11 gebloeid of onge-
bloeid. Eigen partij als deel van groter. Fusarium retour tot 15
oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat vooraf-
gaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Indien meer dan
4% zuur, dan worden uitzoekkosten berekend à € 5,00 pm. 
Bollen bespoten met Movento. 4% zuur regel in onderling over-
leg.
Fust: in fust van koper, voor of op 10 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02464959:
10.000 stuks z 12 op à € 75,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Z11-12 en/of z10-11 ge-
bloeid en ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege er-
kende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19001327:
35.000 stuks z 11-12 à € 65,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine vaste groeischeur. Van het 
zand. Eigen partij als deel van groter. Gebloeid en ongebloeid. 
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. Fust halen en leveren in Aalsmeer.
Gelabeld in fust van koper.
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 19003334:
4.000 stuks z 12 op à € 70,00 pm en 4.000 stuks z 11-12 à € 65,00 pm.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Goed in de huid met 
kleine vaste groeischeur. Van het zand. Eigen partij als deel van
groter. Gebloeid en ongebloeid. 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.
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via IGH vlgs koopovereenkomst 112312:
50.000 stuks z 11-12 à € 65,00 pm. Op deze overeenkomst verkla-
ren partijen de anthos inkoopvoorwaarden. Beste kwaliteit, ge-
zond. Droog. Schoon. Goed in de huid. Kleine vaste groeischeur
toegestaan. Eigen partij als deel van groter. Van het zand. Z 10-11
en/of z 11-12 gebloeid en ongebloeid. Fusarium retour tot 1 nov.

z.o.z.
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van het oogstjaar. Partij is bespoten/behandeld tegen galmijt. 
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aard-
appelmoeheid. Tulpen geleverd tussen 1 juni en 15 augustus 
dienen voor 100% te worden voldaan op valuta: 15 september.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst
ON32933: 48.000 stuks 12-14 à € 70,00 pm. Beste kwaliteit, gezond.
Droog, schoon. Goed in de huid. Van het zand. Eigen partij, als 
deel van groter. 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. 12-14 600 stuks per krat.
Fust: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

39 Dlt. Queensday®, 2018 Klasse St opgeplant 17,12 R.R.

40 idem 37,47 R.R.

41 idem 37,47 R.R.

42 idem 37,47 R.R.

43 idem 37,44 R.R.

44 idem 37,44 R.R.

45 idem 37,44 R.R.

46 idem 15,54 R.R.

TOTAAL: 257,39 R.R.

= 36,77       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Om
dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc. heeft
men toestemming nodig van de kwekersrechthouder. 
De koper is verplicht het bij het ras behorende licentie-
contract te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt 
€ 1,83 per RR te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is J.A. Borst Bloembollen B.V. z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02461211:
80.000 stuks z 12 op à € 120,00 pm. Van het zand. Normaal in de
huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Z11-12 en/of z 10-11
gebloeid en ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege er-
kende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

47 Tt. Hennie vander Most®, 21,74 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

48 idem 37,38 R.R.

49 idem 37,38 R.R.

50 idem 37,38 R.R.

51 idem 37,38 R.R.

52 idem 37,38 R.R.

53 idem 37,38 R.R.

54 idem 37,38 R.R.

55 idem 37,38 R.R.

56 idem 37,38 R.R.

57 idem 37,38 R.R.

58 idem 37,38 R.R.

59 idem 37,38 R.R.

60 idem 37,38 R.R.

61 idem 25,31 R.R.

TOTAAL: 533,01 R.R.

= 76,14       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Bij
bovenstaande aantal RR is 1.000 RR teeltrecht inbegrepen.
Om dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc.

z.o.z.
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heeft men toestemming nodig van de kwekersrechthouder.
De koper is verplicht de bij het ras behorende licentiecontract
te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt € 2,00 per RR
te betalen per 1 november 2019.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450208:
30.000 st. z 12 op à € 95,00 pm en 50.000 st. z 11-12 à € 80,00 pm. 
Van het zand. Goed in de huid. Als deel van groter partij. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Vaste groeischeur toegestaan. Fusarium retour tot
15 oktober van het oogstjaar.
Levering: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2018
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02452242:
75.000 st. z 12 op à € 95,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid. Kleine vaste groeischeur toegestaan.
Van het zand. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een van overheidswege erkende instantie, vrij ver-
klaard is van aardappelmoeheid. Eigen partij als deel van groter.
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Partij is be-
spoten/behandeld tegen galmijt. Z 11-12 en/of z10-11 gebloeid
en ongebloeid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02452953:
± 100.000 stuks z 12 op à € 95,00 pm en ± 50.000 stuks à € 80,00 pm. 
Van het zand. Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Eigen
partij(en). Droog. Schoon. Kleine vaste groeischeur toegestaan.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aard-
appelmoeheid. Fusarium retour tot 1 november van het oogst-
jaar. Indien meer dan 4% zuur, dan worden uitzoekkosten be-
rekend à € 5,00 pm. Armv vrij, geschikt voor China. Let op, bollen
niet te wit rooien aub. Indien aangesloten bij ketenregister 
graag ook digitaal aanleveren.
Levering: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement
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62 Tt. Carnaval de Rio, 24,85 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

63 idem 37,38 R.R.

64 idem 37,38 R.R.

65 idem 37,38 R.R.

66 idem 37,38 R.R.

67 idem 37,38 R.R.

68 idem 37,38 R.R.

69 idem 37,38 R.R.

70 idem 37,38 R.R.

71 idem 37,38 R.R.

72 idem 37,38 R.R.

73 idem 37,38 R.R.

74 idem 37,38 R.R.

75 idem 37,38 R.R.

76 idem 37,38 R.R.

77 idem 37,38 R.R.

78 idem 37,38 R.R.

79 idem 37,38 R.R.

80 idem 37,38 R.R.

81 idem 37,38 R.R.

82 idem 37,38 R.R.

83 idem 37,38 R.R.

84 idem 37,33 R.R.

85 idem 37,28 R.R.

86 idem 37,28 R.R.

87 idem 37,28 R.R.

88 idem 37,28 R.R.

89 idem 37,28 R.R.

90 idem 37,28 R.R.
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91 Tt. Carnaval de Rio, 37,01 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

92 idem 37,01 R.R.

93 idem 37,01 R.R.

94 idem 36,96 R.R.

95 idem 36,86 R.R.

96 idem 36,65 R.R.

97 idem 36,96 R.R.

98 idem 12,44 R.R.

99 idem 37,30 R.R.

100 idem 11,83 R.R.

TOTAAL: 1390,91 R.R.

= 198,70     Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450237:
20.000 st. z 12 op à € 65,00 pm en 20.000 st z 11-12 à € 55,00 pm.
Van het zand. Goed in de huid. Als deel van groter partij. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. 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 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02451789:
25.000 st. z 12 op à € 65,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Eigen partij als deel van groter. Van het zand. Goed in de
huid. Z 11-12 en/of z 10-11 gebloeid en ongebloeid. Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid. Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Partij
is bespoten/behandels tegen galmijt. Armv vrij, geschikt voor
China.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02452570:
10.000 st. z 12 op à € 65,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Eigen partij als deel van
groter. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld
op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid. Fust halen te Hillegom.
Levering: in fust van koper, voor of op 6 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02455251:
10.000 stuks z 11-12 à € 55,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij als deel van groter. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Kleine
vaste groeischeur toegestaan.
Levering: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460100:
± 250.000 st z 12 op à € 65,00 pm en ± 450.000 st z 11-12 à € 55,00 pm.
Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Verkoper ver-
klaart dat in de teelt van de op deze overeenkomst vermelde
artikelen geen Neonicotinoïden zijn gebruikt. Indien een partij
voor 1 november meer dan 1% fusarium bevat, is koper gerechtigd
4 euro per 1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen
aan verkoper. Van het zand. Ieder fust labelen met een label dat
door koper aan verkoper wordt gemaild (pdf). 
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460102:
15.000 st z 12 op à € 65,00 pm. Als deel van groter partij. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Z 11-12 en/of z 10-11
gebloeid en ongebloeid. Fusarium retour tot 1 november van het

z.o.z.
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oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is
van aardappelmoeheid. Vaste groeischeur toegestaan. Van het
zand. Klasse I van het oogstjaar. Armv vrij, geschikt voor China.
Fust halen te Broek op Langedijk.
Levering: in fust van koper, voor of op 10 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02463193:
7.500 stuks z 12 op à € 65,00 pm en 9.000 stuks z 11-12 à € 55,00
pm. Goed in de huid. Als deel van groter partij. Best kwaliteit,
gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Fusarium retour tot 15
oktober van het oogstjaar. Van het zand. Geen restkisten. Vaste
groeischeur toegestaan. Fust halen in Den Helder,
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019425:
4.000 stuks z 12 op à € 65,00 pm. Best kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine vaste groeischeur. Van het 
zand. Eigen partij als deel van groter. Gebloeid en ongebloeid 
Z 11-12. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 novem-
ber van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij
verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

101 Tt. Calgary Flames® selectie, 3,41 R.R.

2018 Klasse St opgeplant

102 idem 4,73 R.R.

103 idem 4,73 R.R.

104 idem 4,73 R.R.

105 idem 4,73 R.R.

106 idem 4,73 R.R.

107 idem 4,73 R.R.

108 idem 4,73 R.R.
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109 Tt. Calgary Flames® selectie, 4,75 R.R.

2018 Klasse St opgeplant

110 idem 4,75 R.R.

111 idem 4,75 R.R.

112 idem 4,75 R.R.

113 idem 4,75 R.R.

114 idem 4,75 R.R.

115 idem 4,75 R.R.

116 idem 4,75 R.R.

117 idem 4,79 R.R.

118 idem 4,79 R.R.

119 idem 4,79 R.R.

120 idem 4,79 R.R.

121 idem 4,79 R.R.

122 idem 4,79 R.R.

123 idem 4,79 R.R.

124 idem 4,79 R.R.

125 idem 4,79 R.R.

126 idem 4,79 R.R.

127 idem 4,79 R.R.

128 idem 4,79 R.R.

129 idem 4,79 R.R.

130 idem 4,79 R.R.

131 idem 4,79 R.R.

132 idem 4,79 R.R.

133 idem 4,79 R.R.

134 idem 31,66 R.R.
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135 Tt. Calgary Flames® selectie, 31,71 R.R.

2018 Klasse St opgeplant

136 idem 17,54 R.R.

TOTAAL: 236,81 R.R.

= 33,83       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Bij
bovenstaande aantal RR is 1.400 RR teeltrecht inbegrepen.
Om dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc.
heeft men toestemming nodig van de kwekersrechthouder.
De koper is verplicht de bij het ras behorende licentiecontract
te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt € 2,30 per RR
te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is Vertuco B.V.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450964:
20.000 st z 12 op à € 100,00 pm en 20.000 st z 11-12 à € 90,00 pm.
Van het zand. Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Eigen
partij(en). Droog. Schoon. Geteeld op een perceel dat vooraf-
gaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
stantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Vaste groeischeur toegestaan.
Geschikt voor USA en Canada. Indien meer dan 4% zuur, dan
worden uitzoekkosten berekend à € 5,00 pm. Let op, bollen niet
te wit rooien aub. Fust inhoud: z 14 op 400 stuks per bak, z 12 op
600 stuks per bak, z 11-12 850 stuks per bak. Indien aangesloten
bij ketenregister graag ook digitaal aanleveren. Z 11-12 850 stuks
per bak.
Levering: in fust van koper, voor of op 30 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
30.000 stuks z 11-12 à € 90,00 pm. Als deel van groter partij.
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Fusarium 
retour tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I van het
oogstjaar. Vaste groeischeur toegestaan. Indien een partij voor
1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd
5 euro per 1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te

z.o.z.
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Calgary Flames® Carnaval de Rio

Carola Del Piero®

Ranomi® Sweet Simone®
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Varinas Aladdin

Hennie vander Most® Queensday®

Strong Love® Calgary Sensation
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brengen aan verkoper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland
toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Verkoper verklaart
dat in de teelt van de op deze overeenkomst vermelde artikelen
geen Neonicotinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat
voorafgaande aan de teelt, door een van overheidwege erkende
instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460661:
20.000 stuks z 11-12 à € 90,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Z11-12 en/of z10-11 ge-
bloeid en ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege er-
kende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019348:
60.000 stuks z 12-14 à € 100,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine 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. Indien meer dan 4% zuur, dan 
worden er uitzoekkosten berekend à € 5,00 per pm. Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Geen restkisten. Fust halen in Hillegom.
Fust: in fust van koper, voor 10 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Op de Balgweg in Breezand gaat u tussen huisnr 43 en 45 
het land op. De tulpen staan daar opgeplant.

137 Tt. Calgary Flames®, 2018 Klasse St opgeplant 27,98 R.R.

138 idem 27,93 R.R.

139 idem 27,93 R.R.

140 idem 27,93 R.R.
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141 Tt. Calgary Flames®, 2018 Klasse St opgeplant 27,93 R.R.

142 idem 27,93 R.R.

143 idem 27,93 R.R.

144 idem 27,93 R.R.

145 idem 27,93 R.R.

146 idem 27,93 R.R.

147 idem 7,95 R.R.

148 idem 18,11 R.R.

TOTAAL: 305,43 R.R.

= 43,63       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Bij
bovenstaande aantal RR is 1.400 RR teeltrecht inbegrepen.
Om dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc.
heeft men toestemming nodig van de kwekersrechthouder.
De koper is verplicht de bij het ras behorende licentiecontract
te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt € 2,30 per RR
te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is Vertuco B.V.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450237:
± 35.000 st. z 12 op à € 100,00 pm en ± 1 st z 11-12 à € 90,00 pm.
Van het zand. Goed in de huid. Als deel van groter partij. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Fusarium
retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Geteeld op een perceel
dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Graag as zomer al het mogelijk is de verkoop van Calgary Flame
verbouwen naar; 25.000 stuks Calgary Flame z 12op leveren ipv
35.000 stuks en erbij als extra 15.000 stuks Calgary Flame z 11-12.
Als bovenstaande niet lukt, dan gewoon 35.000 stuks Calgary Flame
z 12 op leveren en indien mogelijk 40.000 stuks 12 op.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450217:
15.000 stuks z 12 op à € 100,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Als deel van groter partij. Schoon voor USA. Beste kwaliteit, ge-
zond. Eigen partij(en). Droog. Geteeld op een perceel dat voor-
afgaande aan de teelt, door een van overheidswege erkende in-
tantie, vrij verklaard is aardappelmoeheid. Fusarium retour tot
1 november van het oogstjaar.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
25.000 stuks z 12-15 à € 100,00 pm en 70.000 stuks z 11-12 à € 90,00
pm. Als deel van groter partij. Beste kwaliteit, gezond. Eigen par-
tij(en). Droog. Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar.
Klasse I van het oogstjaar. Vaste groeischeur toegestaan. Indien
een partij voor 1 november meer dan 4% fusarium bevat, is koper
gerechtigd 5 euro per 1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening
te brengen aan verkoper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland
toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Verkoper verklaart
dat in de teelt van de op deze overeenkomst vermelde artikelen
geen Neonicotinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat
voorafgaande aan de teelt, door een van overheidwege erkende
instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02464161:
25.000 stuks z 12 op à € 105,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Schoon.
Schoon.Eigen partij als deel van groter. Van het zand. Goed in de 
huid. Z11-12 en/of z10-11 gebloeid en ongebloeid. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Partij is be-
spoten/Behandeld tegen galmijt. 
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement
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149 Ft. Sweet Simone®, 2018 Klasse St opgeplant 26,99 R.R.

TOTAAL: 26,99 R.R.

= 3,86         Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Bij
bovenstaande aantal RR is 700 RR teeltrecht inbegrepen.
Om dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc.
heeft men toestemming nodig van de kwekersrechthouder.
De koper is verplicht de bij het ras behorende licentiecontract
te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt € 2,30 per RR
te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is Vertuco B.V.

150 Ft. Ranomi®, 2018 Klasse St opgeplant 0,79 R.R.

151 idem 27,96 R.R.

TOTAAL: 28,75 R.R.

= 4,11         Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Bij
bovenstaande aantal RR is 700 RR teeltrecht inbegrepen.
Om dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc.
heeft men toestemming nodig van de kwekersrechthouder.
De koper is verplicht de bij het ras behorende licentiecontract
te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt € 2,30 per RR
te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is Vertuco B.V.

152 Tt. Del Piero®, 2018 Klasse St opgeplant 0,76 R.R.

153 idem 27,96 R.R.

154 idem 27,96 R.R.

155 idem 27,96 R.R.

156 idem 27,96 R.R.

157 idem 27,96 R.R.

158 idem 27,96 R.R.

159 idem 27,96 R.R.
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160 Tt. Del Piero®, 2018 Klasse St opgeplant 27,96 R.R.

161 idem 27,96 R.R.

162 idem 27,96 R.R.

163 idem 27,96 R.R.

164 idem 27,96 R.R.

165 idem 27,96 R.R.

166 idem 27,96 R.R.

167 idem 27,96 R.R.

168 idem 27,96 R.R.

169 idem 27,96 R.R.

TOTAAL: 476,13 R.R.

= 68,02       Are

Bovenstaande cultivar is kwekersrechtelijk beschermd. Om
dit ras te mogen telen, vermeerderen, verhandelen etc. heeft
men toestemming nodig van de kwekersrechthouder. 
De koper is verplicht het bij het ras behorende licentie-
contract te ondertekenen. De licentievergoeding bedraagt 
€ 2,66 per RR te betalen per 1 november 2019.
Licentiegever is Vertuco B.V.

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450237:
30.000 stuks z 12 op à € 85,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Als deel van groter partij. Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en).
Droog. Schoon. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogstjaar.
Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een
van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aard-
appelmoeheid.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02459097:
10.000 stuks z 11-12 à € 80,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Z11-12 en/of z10-11 ge-
bloeid en ongebloeid. Eigen partij als deel van groter. Fusarium

z.o.z.
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retour tot 15 oktober van het oogstjaar. 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 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02460100:
25.000 st z 12 op à € 85,00 pm en 150.000 st z 11-12 à € 75,00 pm.
Goed in de huid. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Geteeld op een
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van overheids-
wege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Verkoper ver-
klaart dat in de teelt van de op deze overeenkomst vermelde
artikelen geen Neonicotinoïden zijn gebruikt. Indien een partij
voor 1 november meer dan 1% fusarium bevat, is koper gerechtigd
4 euro per 1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen
aan verkoper. Van het zand. Ieder fust labelen met een label dat
door koper aan verkoper wordt gemaild (pdf). Graag as zomer
extra Del Pieo aanbieden indien voorradig 12 op en 11-12 aub.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02461003:
3.000 st. z 12 op à € 90,00 pm. Van het zand. Goed in de huid. Beste
kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Geteeld op
een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar.
Vaste groeischeur toegestaan. Geschikt voor USA en Canada.
Indien meer dan 4% zuur, dan worden uitzoekkosten berekend
à € 5,00 pm. Indien aangesloten bij ketenregister graag ook
digitaal aanleveren. Fust inhoud: z 14 op 400 stuks per bak, 
z 12 op 600 stuks per bak, z 11-12 850 stuks per bak.
Levering: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02463193:
750 stuks z 11-12 à € 80,00 pm. Goed in de huid. Als deel van 
groter partij. Best kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog.

z.o.z.
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Schoon. Fusarium retour tot 15 oktober van het oogstjaar. Van
zand. Geen restkisten. Vaste groeischeur toegestaan. Fust halen
Den Helder.
Fust: in fust van koper, voor of op 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019292:
125.000 stuks z 12 op à € 85,00 pm en 15.000 z 11-12 à € 75,00 pm.
Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Goed in de huid. Van het
zand. Eigen partij als deel van groter. Gebloeid en ongebloeid 
Z 11-12. Geschikt voor USA/Canada met betrekking tot BKD eisen.
Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 15 oktober van
het oogstjaar. Indien meer dan 4% zuur, dan worden er uitzoek-
kosten berekend à € 5,00 pm. Geteeld op een perceel dat vooraf-
gaande aan de teelt, door een overheidswege erkende instantie
vrij verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019424:
20.000 stuks z 12 op à € 85,00 pm. Best kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine vaste groeischeur. Van het 
zand. Eigen partij als deel van groter. Gebloeid en ongebloeid 
Z 11-12. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 novem-
ber van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij
verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor 6 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019425:
4.000 stuks z 12 op à € 85,00 pm. Best kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine vaste groeischeur. Van het 
zand. Eigen partij als deel van groter. Gebloeid en ongebloeid 
Z 11-12. Fusarium i.o.o. te bepalen en af te trekken voor 1 novem-
ber van het oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij
verklaard is van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

28                                         



170 Tt. Varinas A, 2018 Klasse St opgeplant 0,66 R.R.

171 idem 27,64 R.R.

172 idem 27,93 R.R.

173 idem 27,93 R.R.

174 idem 27,98 R.R.

175 idem 27,98 R.R.

176 idem 27,98 R.R.

177 idem 27,98 R.R.

178 idem 27,98 R.R.

179 idem 27,98 R.R.

180 idem 27,20 R.R.

181 Tt. Varinas, 2018 Klasse St opgeplant 22,20 R.R.

182 idem 23,00 R.R.

183 idem 23,00 R.R.

184 idem 23,00 R.R.

185 idem 23,00 R.R.

186 idem 23,00 R.R.

187 idem 23,00 R.R.

188 idem 23,00 R.R.

189 idem 23,00 R.R.

190 idem 23,00 R.R.

191 idem 23,00 R.R.

192 idem 23,00 R.R.

193 idem 23,00 R.R.

194 idem 23,00 R.R.

195 idem 23,00 R.R.

196 idem 23,00 R.R.

197 idem 22,52 R.R.

TOTAAL: 668,93 R.R.

= 95,56       Are z.o.z.
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Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
50.000 stuks z 11-12 à € 70,00 pm. Als deel van groter partij. 
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I van het oogstjaar. 
Vaste groeischeur toegestaan. Indien een partij voor 1 november
meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro per  
1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan ver-
koper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland toegestane gewas-
beschermingsmiddelen. Verkoper verklaart dat in de teelt van 
de op deze overeenkomst vermelde artikelen geen Neonico-
tinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een van overheidswege erkende instantie,
vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Aanvullen en afspraak;
Graag as zomer extra 11-12 aanbieden aub.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019424:
115.000 stuks z 12 op à € 90,00 pm en 75.000 stuks z 11-12 à € 70,00
pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Goed in de huid met
kleine vaste groeischeur. Van het zand. Eigen partij als deel van
groter. Gebloeid en ongebloeid Z 11-12. Fusarium i.o.o. te be-
palen en af te trekken voor 1 november van het oogstjaar. Ge-
teeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een 
overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappel-
moeheid. 
Fust: in fust van koper, voor 6 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019425:
75.000 stuks z 12 op à € 90,00 pm en 35.000 stuks z 11-12 à € 70,00
pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog. Schoon. Goed in de huid met
kleine vaste groeischeur. Van het zand. Eigen partij als deel van
groter. Gebloeid en ongebloeid Z11-12. Fusarium i.o.o. te bepal-
en en af te trekken voor 1 november van het oogstjaar. Geteeld
op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-
heid.
Fust: in fust van koper, voor 5 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.

z.o.z.
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Hieruit zijn rechtstreeks verkocht vlgs koopovereenkomst
18-20155: 21.000 stuks 11-12 à € 70,00 pm. Beste kwaliteit, gezond.
Droog. Schoon. Goed in de huid met kleine vaste groeischeur. 
Eigen partij als deel van groter. Minimaal klasse standaard. Schoon
voor USA. Van het zand. Fusarium retour tot 15 oktober van het
oogstjaar. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt,
door een van overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is
van aardappelmoeheid. 
Fust: in fust van koper, voor of op 10 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Handelsreglement.

198 Tt. Carola, 2018 Klasse I Japan opgeplant 23,02 R.R.

199 idem 23,02 R.R.

200 idem 23,02 R.R.

201 idem 23,02 R.R.

202 idem 23,02 R.R.

203 idem 23,02 R.R.

204 idem 23,02 R.R.

205 idem 23,02 R.R.

206 idem 23,02 R.R.

207 idem 23,02 R.R.

208 idem 23,02 R.R.

209 idem 23,02 R.R.

210 idem 23,02 R.R.

211 idem 23,02 R.R.

212 idem 23,02 R.R.

213 idem 23,02 R.R.

214 idem 23,02 R.R.

215 idem 23,02 R.R.

216 idem 23,02 R.R.

217 idem 23,02 R.R.

218 idem 23,02 R.R.

219 idem 23,02 R.R.
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220 Tt. Carola, 2018 Klasse I Japan opgeplant 23,02 R.R.

221 idem 23,89 R.R.

222 idem 24,62 R.R.

223 idem 24,62 R.R.

224 idem 24,62 R.R.

225 idem 24,62 R.R.

226 idem 24,62 R.R.

227 idem 24,62 R.R.

228 idem 24,62 R.R.

229 idem 24,62 R.R.

230 idem 24,62 R.R.

231 idem 24,62 R.R.

232 idem 24,62 R.R.

233 idem 7,19 R.R.

TOTAAL: 831,46 R.R.

= 118,78     Are

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450963:
120.000 stuks z 12 op à € 70,00 pm. Goed in de huid. Van het zand.
Beste kwaliteit, gezond. Schoon voor USA. Droog. Eigen partij als
deel van groter. Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de
teelt, door een van overheidswege erkende instantie, vrij ver-
klaard is van aardappelmoeheid. Fusarium retour tot 15 oktober
van het oogstjaar. Geschikt voor USA en Canada. Zo vroeg mogelijk
leveren a.u.b.
Levering: in fust van koper, voor of op 1 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450964:
± 200.000 st. z 11-12 à € 60,00 pm. Van het zand. Goed in de huid.
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Schoon. Geteeld
op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een van over-
heidswege erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoe-

z.o.z.
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heid. Fusarium retour tot 1 november van het oogstjaar. Vaste
groeischeur toegestaan. Geschikt voor USA en Canada. Indien
meer dan 4% zuur, dan worden uitzoekkosten berekend à € 5,00 pm.
Let op, bollen niet te wit rooien aub. Indien aangesloten bij 
ketenregister graag ook digitaal aanleveren.
Levering: in fust van koper, voor of op 30 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via CNB vlgs koopovereenkomst 02450212:
100.000 stuks z 12-15 à € 70,00 pm. Als deel van groter partij. 
Beste kwaliteit, gezond. Eigen partij(en). Droog. Fusarium retour
tot 1 november van het oogstjaar. Klasse I van het oogstjaar. 
Vaste groeischeur toegestaan. Indien een partij voor 1 november
meer dan 4% fusarium bevat, is koper gerechtigd 5 euro per  
1.000 stuks aan uitzoekkosten in rekening te brengen aan ver-
koper. Gebloeid. Geteeld met in Nederland toegestane gewas-
beschermingsmiddelen. Verkoper verklaart dat in de teelt van 
de op deze overeenkomst vermelde artikelen geen Neonico-
tinoïden zijn gebruikt. Geteeld op een perceel dat voorafgaande
aan de teelt, door een van overheidswege erkende instantie,
vrij verklaard is van aardappelmoeheid.
Fust: in fust van koper, voor of op 15 augustus 2019
Betaling: Vlgs.artikel 15.2 van het CNB reglement

Hieruit zijn verkocht via Hobaho vlgs koopovereenkomst 18019323:
330.000 stuks z 12-15 à € 70,00 pm. Beste kwaliteit, gezond. Droog.
Schoon. Goed in de huid met kleine 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. Indien meer dan 4% zuur, dan word-
en er uitzoekkosten berekend à € 5,00 per pm. Geteeld op een 
perceel dat voorafgaande aan de teelt, door een overheidswege
erkende instantie, vrij verklaard is van aardappelmoeheid. Zift
12-15 500 stuks per krat.
Fust: in fust van koper, voor 10 augustus 2019
Betaling: Vlgs. Hobaho reglement.
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234 Tt. Carnaval de Rio, 17,22 R.R.

2018 Klasse I Japan (China) opgeplant

235 idem 24,64 R.R.

236 idem 24,64 R.R.

237 idem 24,64 R.R.

238 idem 24,64 R.R.

239 idem 24,64 R.R.

240 idem 24,64 R.R.

241 idem 16,54 R.R.

TOTAAL: 181,63 R.R.

= 25,95       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.
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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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