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Milieu en duurzaamheid
Milieu en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn continu op zoek naar verbeteringen binnen onze bedrijfsvoering, die ten
goede komen aan het milieu. Daarbij streven wij ernaar zoveel als mogelijk duurzame producten beschikbaar te stellen en daarmee in te spelen
op de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen. Onze aantoonbare certificaten betreffende milieu en duurzaamheid zijn:

803746

MPS
Inmiddels zijn wij al vele jaren aangesloten bij het Milieu Project Sierteelt (MPS) certificaat. Met dit milieucertificaat
kunnen wij onze mate van duurzame bedrijfsvoering aantonen. Momenteel zijn wij in het bezit van de A-status. Om
deze certificering te waarborgen hergebruiken wij veel van onze verpakkingen en maken we enkel gebruik van dozen
van gerecycled karton. Daarnaast vervoeren wij onze materialen en producten zo efficiënt mogelijk en zijn wij in het
bezit van een euro 5 normering vrachtwagen. Dit om het effect op het milieu tot een minimum te beperken en ook
in binnensteden met milieuzones terecht te kunnen.
SKAL
Als leverancier van biologisch geteelde bloembollen, behoren wij vanaf maart 2015 ook tot de groep gecertificeerde
bedrijven van biologische producten in Nederland. Het hierbij horende certificaat hebben wij in ontvangst mogen
nemen uit handen van ´Skal´ (het bio controle orgaan in Nederland). Met dit certificaat garanderen wij onze klant van
een betrouwbaar biologisch product.
Milieukeur/’On the way to PlanetProof’-certificaat
Wij zijn in het bezit van het Milieukeur certificaat. Milieukeur is een Nederlands keurmerk voor producten en
diensten die het milieu minder belasten. Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving.
Onlangs is er een nieuwe keurmerknaam geïntroduceerd. Deze ‘On the way to PlanetProof’ is een andere
en internationale naam voor Milieukeur. Planetproof is een keurmerk voor duurzamer geteelde producten.
De duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt
laatstgenoemde vervangen door PlanetProof.

Bedrijfsprofiel
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Verkoopteam
Beste relatie,
Hierbij presenteren wij u onze nieuwe brochure gecombineerd met de
catalogus (vanaf pagina 38) voor het voorjaar.
Na een druk en goed verlopen bollenseizoen is het nu wachten en
Ronald Lubbe
+31(0)6 53391688
r.lubbe@lubbelisse.nl

genieten van de bollen die in het najaar zijn geplant. Een toename van
de vraag naar lang bloeiende bollenmengsels voor intensief en extensief
te onderhouden groen zal zorgen voor een kleurenpracht in het voorjaar.
Nieuw in ons aanbod van lang bloeiend gewas is de toevoeging van
zaad aan de mengsels. Deze combinatie verrijkt onze biodiversiteit én is
een lust voor het oog.
Vanuit het kader van de duurzaamheid en de biodiversiteit wordt
de vraag naar biologisch geteelde bollen steeds groter. Met onze
toeleverancier hebben wij dan ook gesprekken gevoerd om het
beschikbare assortiment te verbreden zodat het optimale mengsel voor
mens, dier en beheer benaderd gaat worden.

Michael Lubbe
+31(0)6 531 792 59
m.lubbe@lubbelisse.nl

Wij hopen u ook in de komende periode te kunnen helpen met advies
en beplanting om de omgeving te verfraaien of in stand te houden.
G. Lubbe & Zoon B.V.

Albert v.d. Lans:
+31(0)6 226 222 69
a.vanderlans@lubbelisse.nl

Manon Loerakker
+31 (0)6 539 983 64
m.loerakker@lubbelisse.nl
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Biodiversiteit

Biodiversiteit
De biodiversiteit gaat achteruit. Als gevolg hiervan worden er momenteel zo’n 350 wilde bijen soorten en veel vlinder
soorten met uitsterven bedreigd. Een zorgelijke situatie wanneer we nagaan dat deze insecten van belang zijn bij de
bestuiving van veel plantensoorten en het behoud van onze natuur.
Een van de oorzaken waardoor veel bijenkolonies vroegtijdig sterven, is een tekort aan divers stuifmeel en nectar. Bijen
dienen al vanaf het vroege voorjaar voldoende voedsel te kunnen vinden. Bepaalde soorten bloembollen bloeien al
vanaf het vroege voorjaar (februari) en zijn ook nog eens zeer goede stuifmeelleveranciers. Door deze bij-aantrekkelijke
bolsoorten te planten, helpen we de bij in haar zoektocht naar nectar en stuifmeel.
Ook de vlinder heeft voldoende voedingsstoffen nodig. Vlinders komen pas later in het voorjaar of tijdens de zomer uit
hun winterschuilplaats. Bloembollen die laat in het voorjaar of in de zomerperiode bloeien vormen daarom een geschikte
voedselbron voor de vlinder.
Er zijn veel soorten bloembollen. Maar de bij en de vlinder hebben zo hun favorieten. Uit deze favorieten hebben wij
een selectie gemaakt van soorten die elkaar qua bloei opvolgen en daardoor goed samenkomen in een mengsel. Op de
volgende pagina’s komt u meer te weten over deze en andere mengsels.

Mengsels
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Bee Surprise Mix
Wassenaar

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

Het verbreden van de biodiversiteit is op dit moment
een ‘hot item’ en uiterst noodzakelijk. Met dit nieuw
ontwikkelde bijenmengsel scoort u op meerdere fronten;
een goede voedselbron voor het insectenleven, het geeft
een prachtig beeld en fleurt iedereen op na de donkere
winterperiode.

6

Mengsels
Buzzing Mix

Breda

N I EUW

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Juni

Juli

Bij vriendelijk
Aug.

Sept.

Beheerstype
Extensief

Intensief


Bloeihoogte
10-80 cm

Samen met de gemeente Breda hebben wij een mengsel
van bloembollen en zaden ontwikkeld wat een bloei geeft
van februari tot aan september, dit is zowel voor de mens
als voor de insecten een prachtige combinatie.

Mengsels
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Mengsels
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Blushing Mix
Oegstgeest

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-20cm

Dit mengsel start met gele botanische crocussen gevolgd
door paarse botanische crocussen. Vervolgens zal dit
mengsel gaan ‘blozen’ met de Tulipa Pulchella violacea.

Mengsels
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Bijen Mix
Noordwijk

Ook biologisch verkrijgbaar

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

De speciaal door ons ontwikkelde Bijen Mix bestaat uit
een aantal bolgewassen die voorzien aan de behoeften
van bijen en andere insecten. De mix bestaat uit o.a.  
Crocus, Chionodoxa, Scilla, Muscari en verwilderingstulpen.
Alle toegepaste bolgewassen hebben goede
verwilderingscapaciteiten en zorgen, bij een juist beheer,
voor een jarenlang terugkerende bloei.

10 Mengsels
Charity Mix Extra
Harderwijk

N I EUW

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-15 cm

Met dit mengsel willen wij een aantal goede doelen
ondersteunen, dit doen wij door per verkochte m2
een bedrag van € 1,-- te doneren aan een door ons te
bepalen doel. In het verleden hebben wij doelen als
vluchtelingenopvang, fietsmaatjes Teylingen, paardrijden
voor gehandicapten, de kledingbank ondersteund.

Mengsels 11
Colour Festival Mix
Lisse

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

Colour Festival Mix is een prachtige en unieke combinatie
van Crocussen, verwilderingstulpen, Chionodoxa’s en
Narcissen. Deze aaneenschakeling van diverse soorten
zorgen voor een kleurrijk en langbloeiend festival wat door
velen niet onopgemerkt zal blijven.

12 Mengsels
Delfts Blue Mix
Ede

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-15 cm

‘Delfts blauw’ is een traditioneel Nederlandse kleur en
mag daarom niet ontbreken in onze mengsel-aanbod.
Wij hebben in dit mengsel blauw en witte crocussen
gecombineerd met lichtblauwe Puschkinia en de
hemelsblauwe Chionodoxa, zodat iedereen vanaf het
vroege voorjaar al kan genieten van de kleuren van ons
bekende aardewerk.

Mengsels 13
Lubbe's Pride Mix
Amsterdam

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

De trots van onze firma! Dit mengsel bevat ‘de’ narcis waar
de historie van G. Lubbe & Zoon allemaal mee begonnen
is: “Actaea”.

14 Mengsels
De 3 Musketiers Mix
Noordwijk

Ook biologisch verkrijgbaar

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

Dit is een combinatie van 3 soorten bolgewassen die
achtereenvolgens resulteert in 3 contrasterende kleuren.
De hoogtes volgen elkaar goed op zodat het afstervende
loof van het voorgaande soort niet zichtbaar is.

Mengsels 15
Mix 4Pleasure
Den Haag

Ook biologisch verkrijgbaar

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
20-80 cm

Een vroege bloei van geel/oranje narcissen in dit mengsel,
met daarop volgend een witte narcis, kleurt de locatie twee
bloeiperiodes. De derde bloeitijd wordt verzorgd door de
blauwe Camassias. Om het bloeiresultaat te verlengen
tot in de maand juni, hebben wij mooi paars bloeiende
Alliums toegevoegd.

16 Mengsels
Narcissen Mengsels
Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
20-30 cm

Narcissen zijn verkrijgbaar in vele soorten en kleuren. We
kunnen u prachtige narcissenmengsels aanbieden welke
in overleg samengesteld worden en geheel naar uw wens.
Narcissen verwilderen goed en ieder jaar ziet u een toename
van bloemen doordat dit bolgewas zich vanzelf vermeerdert.

Mengsels 17
Burgerparticipatie/
Plukmengsels
Ook biologisch verkrijgbaar

Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
25-40 cm

Wij vinden het een uitdaging om buurtbewoners meer
betrokken te laten zijn met ‘hun’ openbaar groen. Door
het invoeren van ‘plukmengsels’ in het openbaar groen,
kunnen burgers hun eigen ‘boeket’ samenstellen.
Uit ervaringen is gebleken dat dit leidt tot een grotere
betrokkenheid met het openbaar groen.

18 Mengsels
Simon Special Mix
Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-40 cm

Bent u op zoek naar een absolute eye-catcher, dan is
Simon Special Mix wat u zoekt. Een combinatie  van
Narcissen en een bonte variatie aan tulpen fleuren uw
straatbeeld op.

Mengsels 19
Spectacular Mix
Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
10-30 cm

‘Spectacular Mix’ is een mengsel waar vroegbloeiende gele
Crocussen worden gecombineerd met contrasterende
Narcissen. Als overgang tussen deze soorten hebben wij
het artikel Puschkinia toegevoegd waardoor een vroeg- en
langbloeiend schouwspel wordt gecreëerd waar velen van
zullen genieten.

20 Mengels
Vlinder Mix
Bloeitijd
Feb.

Mrt.

April

Mei

Bij vriendelijk
Juni

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juli


Bloeihoogte
60-90 cm

Deze speciale Vlindermix is samengesteld uit o.a. Camassia,
Nectaroscordum en Allium die de voedselbehoeften van
vlinders voorzien gedurende het voorjaar en de vroege
zomerperiode.

Mengsels 21
Winter to Summer Mix
Den Haag

Bloeitijd
Jan.

Feb.

Mrt.

April

Bij vriendelijk
Mei

Beheerstype
Extensief

Intensief

Juni


Bloeihoogte
25-80 cm

In dit mengsel hebben wij een aantal soorten Narcissen
geselecteerd die qua bloei elkaar goed opvolgen, deze
worden opgevolgd door blauwe Camassias en door een
mix van blauwe en witte Alliums, dit resulteert in een
bloeiperiode van 5-6 maanden.

22 Mengels
Brilliant Mix
Noordwijk

Bloeitijd
Mrt.

April

Mei

Juni

Bij vriendelijk
Juli

Aug.

Beheerstype
Extensief

Intensief


Bloeihoogte
20-80 cm

Door omvormingen van heesters/gazons naar bloemrijke
bermen, ontstaan er mogelijkheden om bloembollen
met één-/meerjarige bloemzaden te combineren. Twee
jaar geleden zijn wij begonnen met een aantal locaties
te planten met bloembollen en in te zaaien met een
bloemrijk mengsel. Ook bij de toepassing van dit concept
is de uitgangssituatie van belang voor het slagen van deze
combinatie. Uiteraard kunnen wij daar een adviserende rol
in spelen.

Schema 23
Pagina

Hieronder vind u een overzicht van alle mengsels. In dit overzicht staat schematisch weergegeven de bloeitijden,
hoogtes, mate van bij-vriendelijkheid en op welk type gras de mengsels het beste tot hun recht komen.
Beheerstype

Bij
vriendelijk

Bloei
hoogte

B(l)ije Vlindermix



10-15 cm

Bee Happy Mix



10-80 cm

Bee S Kal Mix (organic)



10-25 cm

Mengsels

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug

Extensief Intensief

Bijen Mix

9



10-30 cm

Bee Surprise Mix

5



10-30 cm



25-80 cm

Bermen Mix
Blushing Mix

8



10-20 cm

Brilliant Mix

22



20-80 cm

Buzzing Mix Breda

6-7



10-80 cm

Charity Mix Extra**

10



10-15 cm

Colour Festival Mix

11



10-30 cm

Delfts Blue Mix

12



10-15 cm

Delightful Mix



10-30 cm

Double Pleasure Mix**



20-30 cm

Flower Festival Mix



10-30 cm

Lubbe's Pride Mix

13



10-30 cm

Mix 4Pleasure **

15



20-80 cm

de 3 Musketiers Mix**

14



10-30 cm

Narcissen Mengsels

16



20-30 cm



10-30 cm



25-40 cm



10-15 cm

Perfection Mix
Plukmengsel **

17

Rainbow Mix
Simon Special Mix

18



10-40 cm

Spectacular Mix

19



10-30 cm



10-25 cm

Turkish Delight Mix
Vlinder Mix

20



60-90 cm

Winter to Summer Mix

21



25-80 cm

Maaibeleid

** Ook biologisch verkrijgbaar

Vaak wordt ons de vraag gesteld: “Wanneer kunnen wij het afstervende loof afmaaien?”
Als stelregel hanteren wij altijd 6 tot 8 weken na het laatste bloeimoment. Uiteraard zijn
weersinvloeden van belang voor het maaibeleid. Indien het loof bruin is en zonder veel kracht
uit te oefenen losgetrokken kan worden van de bol, mag er gemaaid worden.

24 Plantresultaat

Plantresultaat 25

26 Plantresultaat

Buurtinitiatief/Handmatig planten 27
Buurtinitiatief/
Handmatig planten
Op locaties die vanwege bereikbaarheid, obstakels of andere
factoren niet geschikt zijn om machinaal aan te planten, is
het mogelijk de bloembollen handmatig te planten door
onze eigen medewerkers, maar het kan tevens een leuke en
eenvoudige activiteit zijn voor een participatieproject.  
Mensen krijgen meer begrip voor het lokale milieu en dus
meer waardering voor de openbare ruimte. We zijn betrokken
geweest bij vele projecten waarbij het publiek betrokken was.
G. Lubbe & Zoon BV kan u van dienst zijn in het opzetten
en uitvoeren van participatieprojecten. Denk hierbij aan; het
creëren van bewustzijn, het gebruik van sociale media om het
evenement te bevorderen, adviseren en begeleiden van de
beplanting gedaan door burgers.

28 Machinaal planten
Machinaal planten
Er zijn veel redenen waarom onze klanten gebruik maken van bovengenoemde service.
•

Het bespaart tijd, zodat men zich kan richten op andere activiteiten

•

Minder arbeidskosten

•

Altijd de juiste plantdiepte

•

Dankzij de snelheid van het planten door de machine langs wegen, veroorzaakt het minder vertragingen files

•

Het planten gebeurt volgens een situatieschets/plantschema die u ons aanbiedt, begeleiding door de klant is 		
hierdoor niet noodzakelijk

We hebben drie soorten plantmachines tot onze beschikking.

Traditionele plantmachine
Maakt het mogelijk om de bloembollen te planten
onder het gras en/of in de volle grond. Deze
machine snijdt de grasmat open waarna die
opgetild wordt zodat de bollen eronder gestrooid
kunnen worden, vervolgens worden de zoden
weer netjes teruggelegd. De machine heeft een
plantbreedte van 1 meter en een werkbreedte
van 1.50 meter.

Machinaal planten 29
Verstekplanter
Maakt het mogelijk om direct
tussen bomen/obstakels te
planten waardoor er geen ruimte
onbeplant blijft.

Taludplanter
Kan worden ingezet bij projecten
op taluds met een hellingsgraad
tot 35 graden.

30 Bemesting
Bemesting
Het is belangrijk om organische meststoffen toe te voegen
aan uw geplante bloembollen om de beste  resultaten
te behalen qua resultaat en levensduur.  Onze
plantmachine biedt de mogelijkheid om tijdens het
planten de meststoffen mee te geven.
Wij maken gebruik van een 100% organische
meststof, die voldoet aan alle voedingsbehoeften
die nodig zijn voor vele jaren van succesvolle
bloei. Om dit te bereiken, gebruiken we een
kleine applicator, die op de voorkant van de
plantmachine is gemonteerd (zie foto).

Naast de bemesting tijdens het
planten adviseren wij ook
om in het voorjaar een
bemestingsronde te geven met
een organische bemesting
die speciaal voor deze
periode is samengesteld.
Wij kunnen dit ook voor u
verzorgen. (zie foto)

Bewaren van bloembollen
Indien de ontvangen bloembollen niet direct
kunnen worden geplant, is het belangrijk om
de dozen meteen na ontvangst te openen en
te bewaren op een koele en droge plaats met
genoeg ventilatie.

Crocosmia ‘Lucifer’ / Bloembollen op pot 31
Crocosmia ‘Lucifer’
De meest bekende en geliefde bloembollen
zijn narcissen, tulpen, hyacinten en krokussen.
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer, maar
minder bekende, bolgewassen die toegepast
kunnen worden in het openbaar groen.
Als voorbeeld nemen wij Crocosmia ‘Lucifer’.
Deze opvallende zomerbloeier (juni-augustus)
is zeer geschikt tussen bodembedekkende
gewassen.

Crocosmia ‘Lucifer’ brengt kleur in
uw beplanting, verwilderd goed en
komt elk jaar bloemrijker terug.

Crocosmia ‘Lucifer’

Bloembollen op pot
Bloembollen, bloeiend, in potten. Toepasbaar in projecten waar
een direct bloei-resultaat gewenst is.
Het assortiment bijzondere bolgewassen bestaat uit: tulp, hyacinth,
crocus, narcis, maar er is ook keuze uit speciale bolgewassen zoals:
•

Anemone Blanda

•

Fritillaria meleagris

•

Ornithogalum

•

Chionodoxa

•

Eranthis

•

Iris

•

Muscari

•

Scilla

32 Stinzen beplanting
Stinzen beplanting
De omstandigheden in bosgebieden zijn niet altijd ideaal
voor alle bloembollen. In dit hoofdstuk, presenteren wij u een
selectie van inheemse bloembollen die goed geschikt zijn voor
bosgebieden. Ze groeien in het wild goed uit en voelen zich
thuis op schaduwrijke plekken.

Anemone nemorosa

Corydalis

Colchicum

Anemone ranunculoides

Ornithogalum umbellatum

Chionodoxa

Stinzen beplanting 33

Arum italicum

Crocus tommasinianus

Erythronium Pagoda

Fritillaria meleagris

Narcis lobularis

Leucojum vernum

Corydalis solida

34 ‘In the Green’
‘In the Green’
Er zijn een aantal bloembollensoorten die wij in het voorjaar kunnen aanplanten. Deze groep “groene” bloembollen worden
aangeleverd inclusief loof! Dit doen wij met als doel een beter bloeiresultaat te realiseren.
De producten worden op de kwekerij gerooid en direct klaar gemaakt voor verzending. Voor het beste bloei- en groeiresultaat is het
noodzakelijk deze bloembollen direct na ontvangst te planten. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen.
De groep bloembollen die vallen onder ‘in the green’ zijn: Allium ursinum (daslook), Galanthus nivalis (sneeuwklokje), Eranthis
hyemalis (winterakoniet) en Hyacinthoides non-scripta (boshyacint).

Hyacinthoides non scripta

Galanthus nivalis

Eranthis hyemalis

Allium ursinum

Bloemschalen 35
Bloemschalen
G. Lubbe & Zoon BV streeft ernaar om als een aanspreekpartner te fungeren in het verzorgen van kleurrijke oplossingen in het
openbaar groen. Naast bloembollen, vaste planten, bloemzaden en diensten ( zoals planten, bemesten, onderhoud, etc.) kunnen wij
ook bloemschalen, beplant met eenjarigen, verhuren. Dit om speciale locaties te accentueren.

36 Bloemperken
Bloemperken
Uw perk krijgt een hele andere dimensie als u bloembollen hierin toepast. Met bloembollen in combinatie met vaste planten of
gewoon geplant onder gras, kunt u prachtige blikvangers creëren.
Jarenlange bezuinigingen in het openbaar groen resulteerde in een versoberde leefomgeving. Doordat er gebruik werd gemaakt
van een relatief beperkt assortiment, hebben sommige plantsoenen een eentonig beeld gekregen en is er nu behoefte aan kleur in
woongebieden. Omdat vaste planten in het vroege voorjaar nog weinig kleur aan de omgeving te bieden hebben is het toepassen
van bloembollen in vaste planten- of grasperken een passende oplossing.
Door de vraag naar duurzaamheid en biodiversiteit adviseren wij bij- en insectvriendelijke mengsels. In deze mengsels worden veel
soorten toegepast die veel nectar en stuifmeel produceren, dit wordt afgegeven in een periode waar de behoefte hiernaar groot is.

Bloemperken 37

38 Bloembollen
G. Lubbe & Zoon B.V. is ook al jarenlang een trouwe partner in het leveren van
bloembollen voor uw wisselperken en bloemschalen. De volgende aspecten
vinden wij belangrijk:
•

Duidelijke etikettering zowel in- als buiten op de doos

•

Mogelijkheid om per locatie te verpakken

•

Goede kwaliteit van het geleverde materiaal

•

Punctuele levering

•

Geen minimum afname

Bestellingen vanaf € 500,- worden franco geleverd.
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Bloembollen 39

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Inhoud Bloembollen

Hyacinten

40

Tulpen

41-49

Narcissen

50-54

Crocussen

55-56

Diversen

57-66

40 Hyacinten

Blue Pearl:

25 cm, 4

Anna Marie:

25 cm, 4

Anna Liza:

25 cm, 4

Blue Star:

25 cm, 4

Blue Jacket:

25 cm, 4

Carnegie:

25 cm, 4

China Pink:

25 cm, 4

City of Haarlem:

25 cm, 4

Delft Blue:

25 cm, 4

Gipsy Queen:

25 cm, 4

Jan Bos:

25 cm, 4

Lady Derby:

25 cm, 4

Peter Stuyvesant:

25 cm, 4

Fondant:

25 cm, 4

Splendid Cornelia: 25 cm, 4

Gipsy Princess:

25 cm, 4

Mix:

25 cm, 4

Pink Pearl:

25 cm, 4

Purple Sensation:

White Pearl:

25 cm, 4

Woodstock:

25 cm, 4

25 cm, 4
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Tulpen 41

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Enkel vroeg

Apricot Beauty:

45 cm, 4

Candy Prince:

35 cm, 4

Christmas Marvel:

35 cm, 4

Flair:

35 cm, 4

Merry Christmas:

35 cm, 4

Purple Prince:

43 cm, 4

Sunny Prince:

35 cm, 4

White Prince:

34 cm, 4

Carlton:

40 cm, 4

Cilesta:

35 cm, 4

Double Price:

35 cm, 4

Mondial:

30 cm, 4

Double early mixed: 30 cm, 4

Monsella:

40 cm, 4

Monte Carlo:

30 cm, 4

Foxtrot:

Queen of Marvel:

35 cm, 4

Peach Blossom:

Schoonoord:

25 cm, 4

Viking:

40 cm, 4

Willem van Oranje: 30 cm, 4

Royal Acres:

25 cm, 4

Generaal de Wet:

40 cm, 4

Dubbel vroeg

30 cm, 4

35 cm, 4/5

42 Tulpen
Triumph

Abu Hassan:

45 cm, 4

Attila:

50 cm, 4/5

Cairo:

50 cm, 4

Caractere:

50 cm, 4

Dynasty:

45 cm, 4

45 cm, 4/5

Purple Prince:

50 cm, 4/5

Couleur Cardinal: 35 cm, 4/5

Denmark:

40 cm, 4

Don Quichotte:

Barcelona:

60 cm, 4/5

Flaming Flag:

40 cm, 4

Gabriella:

40 cm, 4

Garden Party:

40 cm, 4/5

Gavota:

45 cm, 4

Holland Queen:

45 cm, 4/5

Ile de France

50 cm, 4

Indian Summer:

Jackpot:

40 cm, 4/5

Jimmy:

35 cm, 4

Page Polka:

40 cm, 4

Leen van der Mark: 45 cm, 4

Negrita:

45 cm, 4/5

New Design:

40 cm, 4/5

50 cm, 4

Orange Bouquet: 50 cm, 4/5

= Bloeitijd
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Passionale:

Tulpen 43

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

40 cm, 4

Royal Virgin:

45 cm, 4/5

Apricot Foxx:

50 cm, 4

Paul Scherer:

Shirley:

Yokohama:

45 cm, 4

50 cm, 4/5

35 cm, 4

Prinses Irene:

Strong Gold:

35 cm, 4/5

40 cm, 4

Rems Favourite:

40 cm, 4

Ronaldo:

50 cm, 4

Washington:

55 cm, 4

White Dream:

50 cm, 4

Yokohama Orange: 35 cm, 4

Yoko’s Dream

35 cm, 4/5

Mix:

American Dream:

Apeldoorn:

55 cm, 4/5

Apeldoorn’s Elite:

35-55 cm, 4/5

Darwin Hybrid

Ad Rem:

Big Chief:

60 cm, 4/5

Daydream:

60 cm, 4/5

55 cm, 4

55 cm, 4

Golden Apeldoorn: 55 cm, 4

Golden Oxford:

55 cm, 4

Hakuun:

55 cm, 4

60 cm, 4/5

44 Tulpen
Darwin Hybrid

Design Impression:40-50 cm, 4

Red Impression:

60 cm, 4

Ivory Floradale:

60 cm, 4

Juliette:

Parade:

60 cm, 4

Pink Impression:

55 cm, 4

Salmon Impression: 55 cm, 4

World’s Favourite: 45 cm, 4/5

Caravelle:

50 cm, 5

Blue Aimable:

60 cm, 5

Candy Club:

Dordogne:

65 cm, 5

55 cm, 4

Oxford:

55 cm, 4

Enkel laat

50 cm, 4/5

Kingsblood:

60 cm, 5

La Courtine:

65 cm, 5

Long Lady:

80 cm, 5

Maureen:

70 cm, 5

Menton:

65 cm, 5

Pink Diamond:

50 cm, 5

Queen of Night:

60 cm, 5

Roi du Midi:

65 cm, 5

Sorbet:

60 cm, 5

World Expression:

60 cm, 5
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Tulpen 45

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Dubbel laat

Blue Diamond:

Ice cream

40 cm, 4

40 cm, 5/6

Angélique:

45 cm, 5

Black Hero:

Carnaval de Nice:

50 cm, 5

Chato:

35 cm, 5

Lilac Perfection:

50 cm, 5

Miranda:

55 cm, 4/5

Mount Tacoma:

45 cm, 5

Orange Princess:

35 cm, 4

Uncle Tom:

45 cm, 5

Wirosa:

35 cm, 4/5

Yellow Pomponette: 40 cm, 4/5

Mix:

Aladdin’s Record:

55 cm, 5

Ballade:

55 cm, 5

Ballerina:

55 cm, 5

China Pink:

45 cm, 5

Claudia:

55 cm, 5

Marilyn:

55 cm, 5

Maytime:

50 cm, 5

Pieter de Leur:

55 cm, 5

60 cm, 5

35-60 cm, 4/5-5

Leliebloemig

Pretty Woman:

40 cm, 4/5

46 Tulpen
Leliebloemig

Sapporo:

45 cm, 5

West Point:

50 cm, 5

White Triumphator: 60 cm, 5

Purple Dream:

Canasta:

45 cm, 5

Curly Sue:

Carrousel:

50 cm, 4/5

Gefranjerd

Blue Heron:

Gorilla:

45 cm, 4/5

Hamilton:

65 cm, 5

60 cm, 4/5

Daytona:

50 cm, 5

Fabio:

Huis Ten Bosch:

30 cm, 5

Sensual Touch:

50 cm, 4/5

35 cm, 5

50 cm, 4/5

65 cm, 5

Fancy Frills:

45 cm, 5

Fringed Elegance: 60 cm, 4/5

Valery Gergiev:

45 cm, 5

Mix:

Giuseppe Verdi:

30 cm, 3

Glück:

35-65 cm, 4/5

Kaufmanniana

Ancilla:

20 cm, 3/4

Corona:

25 cm, 3/4

20 cm, 3
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Tulpen 47

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Kaufmanniana

Heart’s Delight:

20 cm, 4

Showwinner:

25 cm, 3

Stresa:

Blue Parrot:

55 cm, 5

Erna Lindgreen:

Scarlet Baby:

12 cm, 4

40 cm, 5

Estella Rijnveld:

50 cm, 5

50 cm, 5

25 cm, 3/4

Parkiet

Black Parrot:

Apricot Parrot

Rococo:

50 cm, 4/5

35 cm, 5

50 cm, 4/5

Flaming Parrot:

70 cm, 5

Green Wave:

50 cm, 5

Libretto Parrot:

40 cm, 5

Orange Favourite:

Texas Flame:

45 cm, 5

Texas Gold:

45 cm, 5

White Parrot:

40 cm, 5

Mix:

Albert Heijn:

40 cm, 4/5

Candela:

35 cm, 4

Concerto:

30 cm, 4

Madame Lefeber:

35-70 cm, 5

Fosteriana

40 cm, 4

48 Tulpen
Fosteriana

Juan:

45 cm, 4

Orange Emperor:

40 cm, 4

Princeps:

25 cm, 4

Purissima:

Spring Pearl:

40 cm, 4

Sweetheart:

40 cm, 4

Zombie:

35 cm, 4

Mix:

Candela:

40 cm, 4

Ali Baba:

30 cm, 4

Cape Cod:

30 cm, 4

Oratorio:

Pinocchio:

25 cm, 4

Quebec:

35 cm, 4

Red Riding Hood: 30 cm, 3/4

Sweet Lady:

30 cm, 4

Toronto:

35 cm, 4

Artist:

35 cm, 5

China Town:

Flaming Springgreen: 50 cm, 5

Florosa:

65 cm, 5

45 cm, 4

25-45 cm, 4

greigii

Concerto:

25 cm, 3

30 cm, 4/5

viridiflora

30 cm, 5
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Tulpen 49

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

viridiflora

Golden Artist:

30 cm, 5

Groenland:

55 cm, 5

Hollywood:

30 cm, 5

Spring Green

50 cm, 5

Botanisch

Lady Jane:

30 cm, 4/5

bakeri Lilac Wonder: 15 cm, 4

clusiana chrysantha: 20 cm, 4

Honky Tonk:

15 cm, 4

kolpakowskiana:

20 cm, 4

linifolia:

Little Beauty:

Little Princess:

10 cm, 4

Peppermintstick:

25 cm, 4

30 cm, 5

10 cm, 4

10 cm, 4

praestans Fusilier: 35 cm, 4

praestans Unicum: 35 cm, 4

pulchella Persian Pearl: 20 cm, 4

saxatilis:

20 cm, 4

sylvestris:

Taco:

tarda:

turkestanica:

wilsoniana:

15 cm, 4

Mix:

20 cm, 4

10 cm, 3/4

20 cm, 4

10-30 cm, 4-5

50 Narcissen
trompet

Ballade:

35 cm, 3

Best Seller:

Goblet:

40 cm, 4

Golden Harvest:

Mount Hood:

40 cm, 4

Spellbinder:

Accent:

45 cm, 4

Belisana:

40 cm, 4

California:

Carlton:

45 cm, 4

Flower Record:

40 cm, 4

Ice Follies:

40 cm, 3/4

45 cm, 3

45 cm, 3/4

Dutch Master:

50 cm, 3

Early Sensation:

35 cm, 1

Holland Sensation: 40 cm, 3/4

King Alfred:

40 cm, 3/4

Standard Value:

Unsurpassable:

45 cm, 3/4

45 cm, 3/4

Camelot:

40 cm, 4/5

35 cm, 3/4

Juanita:

35 cm, 3/4

40 cm, 4

grootkronig

= Bloeitijd
1
2
3
4

Januari
Februari
Maart
April

5
6
7
8

Narcissen 51

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

grootkronig

Salome:

45 cm, 4

Pink Smiles:

30 cm, 4

Professor Einstein: 35 cm, 4

Red Devon:

45 cm, 4

Saint Keverne:

40 cm, 3/4

Scarlet Royal:

40 cm, 4

Sempre Avanti:

Stainless:

45 cm, 4

Tamara:

40 cm, 2/3

Barrett Browning:

45 cm, 4

Segovia:

Verger:

35 cm, 4

Apotheose:

45 cm, 4

Delnashaugh:

Dick WIlden:

45 cm, 4

Golden Ducat:

40 cm, 4

Great Leap:

45 cm, 4

kleinkronig

25 cm, 4/5

dubbel

White Marvel:

50 cm, 4

45 cm, 4

40 cm, 4/5

Ice King:

40 cm, 3/4

Flower Drift:

45 cm, 4

Sir Winston Churchill: 40 cm, 4

52 Narcissen
dubbel

Tahiti:

45 cm, 3/4

Texas:

White Lion:

50 cm, 4

Replete:

40 cm, 4

Bridal Crown:

35 cm, 3/4

Cheerfulness:

45 cm, 5

Early Splendour:

40 cm, 4

Geranium:

35 cm, 4

Golden Dawn:

30 cm, 4

Cragford:

35 cm, 3

Scarlet Gem:

Pheasant Eye:

40 cm, 5

Lemon Beauty:

40 cm, 4

35 cm, 3/4

tazetta

35 cm, 4/5

Yellow Cheerfulness: 45 cm, 5

poeticus

Actaea:

45 cm, 4/5

spleetkronig

Chanterelle:

40 cm, 4

Orangery:

50 cm, 4

Valdrome:

40 cm, 4
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Narcissen 53

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

triandrus

Hawera:

20 cm, 5

Petrel:

35 cm, 4

Thalia:

30 cm, 4/5

Tresamble:

Jack Snipe:

20 cm, 3

Jetfire:

20 cm, 3/4

Peeping Tom:

30 cm, 4

cyclamineus

February Gold:

25 cm, 3/4

35 cm, 3/4

Rapture:

30 cm, 3

Trena:

30 cm, 3

Cotinga:

25 cm, 4

Baby Moon:

20 cm, 4

Pipit:

50 cm, 4

Pueblo:

30 cm, 4

Quail:

40 cm, 4

Sailboat:

25 cm, 4

Waterperry:

30 cm, 4

Sun Disc

40 cm, 5

Golden Dawn:

30 cm, 4

jonquilla

Bell Song:

25 cm, 4

54 Narcissen
overige

bulbocodium var. conspicuus: 15 cm, 4

lobularis:

25 cm, 4

Minnow:

25 cm, 4

Obvallaris:

25 cm, 3/4

Rip van Winkle:

Tête à Tête:

15 cm, 3

Topolino:

15 cm, 4

W.P. Milner:

15 cm, 4/5

15 cm, 4

Binnenbloeiend

Grand Soleil d’Or:

40 cm

Paperwhite Ziva:

40 cm

Avalanche:

45 cm,

Erlicheer:

45 cm
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Crocussen 55

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

grootbloemig

Yellow:

10 cm, 2/3

Flower Record:

10 cm, 2/3

Grand Maître:

Jeanne d’Arc:

10 cm, 2/3

King of the Striped: 10 cm, 2/3

Pickwick:

10 cm, 2/3

Queen of the Blues: 10 cm, 2/3

Remembrance:

10 cm, 2/3

Vanguard:

ancyrensis Golden Bunch: 10 cm, 2/3

chrys. Ard Schenk: 10 cm, 2/3

chrys. Blue Pearl: 10 cm, 2/3

chrys. Cream Beauty:10 cm, 2/3

chrys. Fuscotinctus:10 cm, 2/3

chrys. Goldilocks: 10 cm, 2/3

chrys. Prins Claus: 10 cm, 2/3

chrys. Romance: 10 cm, 2/3

sieberi Firefly:

sieberi Tricolor:

chrys. Snowbunting:10 cm, 2/3

tom. Barr’s Purple: 10 cm, 2/3

10 cm, 2/3

10 cm, 2/3

botanisch

10 cm, 2/3

10 cm, 2/3

56 Crocussen
botanisch

tom. Ruby Giant: 10 cm, 2/3

tom. Whitewell Purple: 10 cm, 2/3

tomassinianus:

spec. Cassiope: 10 cm, 10/11

spec. Conqueror:10 cm, 10/11

spec. Oxonian: 10 cm, 10/11

sativus:

speciosus Albus: 12 cm, 10/11

speciosus ssp speciosus: 12 cm, 10/11

10 cm, 2/3

Mix:

10 cm, 2/3

herfstbloeiend

8 cm, 10/11

kotschyanus:

8 cm, 10/11
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Diversen 57

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Allium

Beau Regard:

100 cm, 6/7

christophii:

55 cm, 5/6

giganteum:

ampl. Gracefull Beauty: 40 cm, 6/7

Globemaster:

80 cm, 5/6

karataviense:

20 cm, 5/6

moly:

25 cm, 5/6

Mount Everest: 100 cm, 5/6

Miami

80 cm, 6/7

neapolitanum:

30 cm, 4/5

nigrum:

60 cm, 5/6

oreophilum:

15 cm, 5/6

afl. Purple Sensation: 80 cm, 5/6

Schubertii:

60 cm, 5/6

sphaerocephalon: 70 cm, 6/7

ursinum:

30 cm, 4/5

Violet Beauty:

60 cm, 5/6

Purple Rain:

100 cm, 5/6

blanda Blue Shades: 10 cm, 3/4

blanda Charmer: 10 cm, 3/4

blanda White Splendour 10 cm, 3/4

cor. Admiral:

25 cm, 5/6

150 cm, 6/7

Gladiator:

150 cm, 6/7

Anemone

58 Diversen
Anemone

cor. Bride:

25 cm, 5/6

cor. Lord Lieutenant: 25 cm, 5/6

ranunculoides:

15 cm, 3/4

italicum:

30 cm, 5/6

pycnantha:

25 cm, 5/6

Arum

Bellevalia

cor. De Caen

25 cm, 5/6

cor. Mount Everest: 25 cm, 5/6

cor. Governor:

25 cm, 5/6

cor. Hollandia:

25 cm, 5/6

cor. Mr. Fokker:

25 cm, 5/6

nemorosa:

10 cm, 4/5
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Diversen 59

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Camassia

cusickii:

65 cm, 5/6

leicht. Alba:

80 cm, 5/6

leicht. Caerulea: 80 cm, 5/6

Chionodoxa

luciliae:

10 cm, 2/3

forb. Blue Giant: 15 cm, 2/3

forb. Pink Giant: 15 cm, 2/3

sardensis:

luciliae Alba:

10 cm, 2/3

10 cm, 2/3

Colchicum

autumnale Album: 12 cm, 9/10

Convallaria

majalis:

25 cm, 4/5

Giant:

15 cm, 9/10

Waterlily:

12 cm, 9/10

quamash:

35 cm, 5/6

60 Diversen
Corydalis

cava:

20 cm, 3/4

decipiens:

30 cm, 3/4

solida:

20 cm, 3/4

Beth Evans:

15 cm, 3/4

Cyclamen

cilicicum:

10 cm, 10/11

coum:

6 cm, 2/3

5 cm, 2/3

Eranthis

cilicica:

5 cm, 2/3

hyemalis:

himalaicus:

175 cm, 6

Ruiter-hybr. Pinchio:125 cm, 6

robustus:

200 cm, 6

Ruiter-hybr. Romance:125cm, 6

Eremurus

stenophyllus:

90 cm, 6

hederifolium Album: 12 cm, 10/11

hederifolium:: 12 cm, 10/11

= Bloeitijd
1
2
3
4

Januari
Februari
Maart
April

5
6
7
8

Diversen 61

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Erythronium

Pagoda:

20 cm, 5/6

acmopetala:

50 cm, 4/5

Fritillaria

meleagris Alba:

20 cm, 4/5

meleagris Mixed: 20 cm, 4/5

michailovskyi:

20 cm, 4/5

persica:

80 cm, 4/5

imperialis Rubra Maxima: 90 cm, 4/5

persica Alba:

80 cm, 4/5

raddeana:

uva-vulpis:

30 cm, 4/5

imperialis Maxima Lutea: 90 cm, 4/5

imperialis Aurora: 90 cm, 4/5

nivalis:

15 cm, 2/3

nivalis Flore Pleno: 15 cm, 2/3

woronowii:

70 cm, 4/5

Galanthus

elwesii:

20 cm, 2

15 cm, 2/3

62 Diversen
Gladiolus

communis ssp byzanthinus: 50 cm, 5/6

Hippeastrum

Orange:

Red:

55 cm, 10/11

Pink:

55 cm, 10/11

Striped red/white: 55 cm, 10/11

White:

55 cm, 10/11

hisp. Blue:

25 cm, 5

hisp. Excelsior:

30 cm, 5

hisp. Pink:

30 cm, 5

hisp. White:

25 cm, 5

55 cm, 10/11

Hyacinthoides

non scripta:

25 cm, 5
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Diversen 63

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Ipheion

uni. Alberto Castillo: 15 cm, 5

Rolf Fiedler:

Dutch Iris Blue:

50 cm, 6/7

Dutch Iris Purple: 50 cm, 6/7

Dutch Iris White: 50 cm, 6/7

Dutch Iris Yellow: 50 cm, 6/7

danfordiae:

15 cm, 3

hist. George:

ret. Gordon:

15 cm, 2/3

15 cm, 5

uniflorum:

15 cm, 4/5

Iris hollandica

Dutch Iris Mix:

50 cm, 6/7

Iris diverse

lat. Mont Blanc:

75 cm, 6/7

ret. Harmony:

15 cm, 3

15 cm, 2/3

Katharine Hodgkin: 15 cm, 3

ret. Cantab:

15 cm, 2/3

ret. J.S. Dijt:

ret. Joyce:

15 cm, 2/3

15 cm, 2/3

64 Diversen
Iris diverse

ret. Natascha:

15 cm, 2/3

ret. Pixie:

15 cm, 3

King of the Blues: 55 cm, 5/6

aestivum Gravetye Giant: 50 cm, 4/5

aestivum:

50 cm, 4/5

armeniacum:

aucheri Blue Magic: 15 cm, 4/5

aucheri Dark Eyes: 20 cm, 4

aucheri Ocean Magic: 15 cm, 4

aucheri White Beauty: 15 cm, 4

azureum:

10 cm, 3/4

botryoides Album: 20 cm, 4/5

botryoides:

comosum:

latifolium:

15 cm, 4/5

Valerie Finnes:

Mix:

Leucojum

vernum:

15 cm, 3

Muscari

comosum Plumosum: 20 cm, 5

15 cm, 4

20 cm, 5

20 cm, 4

20 cm, 4/5

15-20 cm, 4/5
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Diversen 65

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

Nectaroscordum

siculum:

90 cm, 5/6

Ornithogalum

arabicum:

dubium:

25 cm, 6/7

45 cm, 5

balansae:

10 cm, 4

nutans:

25 cm, 4

umbellatum:

15 cm, 5/6

adenophylla:

8 cm, 6

deppei Iron Cross: 10 cm, 6/7

10 cm, 3/4

var. libanotica Alba:10 cm, 3/4

Oxalis

Puschkinia

var. libanotica:

triangularis:

15 cm, 5/10

66 Diversen
Ranunculus

Paeony Mix:

35 cm, 7

bifolia:

10 cm, 3

Scilla

peruviana:

20 cm, 5/6

siberica Alba:

15 cm, 3/4

tricolor:

25 cm, 6/7

mischtschenkoana: 10 cm, 2/3

siberica:

15 cm, 3/4

Sparaxis

Sternbergia

Zantedeschia

lutea:

15 cm, 10

aethiopica:

90 cm, 7/8

= Bloeitijd
1
2
3
4
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Januari
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Maart
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5
6
7
8

9 September
Mei
10 Oktober
Juni
11 November
Juli
Augustus 12 December

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND VAN DE
KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN (Anthos)
Gevestigd en kantoorhoudende te Hillegom aan de Weeresteinstraat nr 10.
Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van
de partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst lid is van Anthos,
waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht
te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een
onderneming die lid is van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of moedermaatschappijen van het lid).
Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden
niet van toepassing. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden,
terwijl de partijen allebei geen lid zijn van Anthos, wordt tevens gehandeld in strijd
met de wet en het auteursrecht.
2.

Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengeko
men.

3.

Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een
overeenkomst komt pas tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper
of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende
vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze
schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4.

Alle door verkoper vermelde prijzen zijn netto af schuur in Euro’s, exclusief
omzetbelasting en heffingen van overheids- of semi overheidswege opgelegd,
alsmede exclusief kwekers- en andere rechten,  tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of
meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging heeft ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.  
Verkoper staat in voor de soortechtheid van de geleverde goederen.
In geval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en
dergelijke rechten, is koper gebonden aan de daarmede verband houdende
verplichtingen, opgelegd door licentie- en andere rechtenhouders.
Koopovereenkomsten terzake van deze soorten komen uitsluitend tot stand
onder de ontbindende voorwaarden van sluiten van een licentie- of dergelijke
overeenkomst.

5.

6.

Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren
partij voor afzending te bezichtigen. De overeengekomen levertijden gelden
onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Overschrijding van
deze termijn levert voor koper geen grond op voor ontbinding der koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Importgoederen worden verkocht onder
het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer. Als maat en gewicht bij de
te behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. gelden de maat en gewicht
bij de aanvang der behandeling.
Transport, alsmede opslag na de overeengekomen leveringsdatum, is af
schuur en vindt plaats voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   Indien koper geen aanwijzingen voor het verladen
e.d. geeft, wordt hij geacht met de bij verkoper gebruikelijke behandelingswijze terzake akkoord te gaan. Verkoper is in dit geval niet tot enige aansprakelijkheid gehouden. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

7.

Verkoper is gerechtigd de gehele levering van de goederen, alsmede de
kosten met betrekking tot het transport, de verpakking en de Plantenziek
tenkundigedienst onder rembours te doen plaatsvinden.

8.

Vanaf het moment dat de orderbevestiging door verkoper heeft plaatsge
vonden, kan verkoper,alvorens verder te presteren, van de koper op eerste
verzoek zekerheid eisen, binnen een door verkoper te stellen termijn, zekerheid ter waarde van de te leveren goederen te stellen voor juiste nakoming
van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Weigering
van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het
recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht
de  koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden , onverminderd zijn recht op vergoeding  
van eventueel door hem geleden schade en verkopers overige rechten.
Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van
de (nog) te leveren goederen of diensten daardoor niet meer gedekt kan
worden door de door verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper
het recht van verdere leveringen af te zien.

9.

Ofschoon de levertijden zoveel mogelijk in acht worden genomen, is verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding daarvan, voor zover deze als
redelijk kan worden beschouwd. Wanneer door overmacht goederen niet kunnen worden geleverd, is verkoper gerechtigd om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, of de overeenkomst voor
zover deze nog niet was uitgevoerd, te annuleren.
Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van
personeel, bedrijfsstoring of inkrimping van de productie, teeltmislukking, virussen, niet binnengekomen import, storende wettelijke bepalingen of andere
bepalingen van overheidswege en andere onvoorzienbare omstandigheden,
zonder dat verkoper invloed van e.e.a. zal hebben aan te tonen.
Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd,zal de
koper de verkoopprijs van de geleverde goederen voldoen.

10. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn
wordt vanaf de vervaldag 1% rente per maand of deel van de maand berekend. Bij te late betaling zullen alle op de incasso vallende kosten, zowel
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van koper zijn. De
buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de te vorderen bedragen.
De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting en
ook een beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd , is verkoper gerechtigd
voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen
te verrichten.
11. Bij betaling kan door koper jegens verkoper geen beroep op compensatie
worden gedaan. Bij niet-nakoming van de uit deze overeenkomst voor ko-

per voortvloeiende verplichtingen, kan de met koper gesloten overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling door verkoper als ontbonden beschouwd
worden.
12. Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot het bloeiresultaat van de
geleverde goederen. Binnen door verkoper per geval te stellen grenzen van
redelijkheid en billijkheid zal in geval van mislukking buiten de schuld van teler
een reductie op de vervangende levering kunnen worden vastgesteld. Het is
ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.
13. Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten middels aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na levering
zijn ingediend aan het administratieadres van verkoper. Gebreken die pas in
een later stadium ontdekt kunnen worden ( niet- zichtbare gebreken) dienen
terstond na ontdekking schriftelijk aan verkoper bekend te worden gemaakt.
Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde
te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden
genomen.
De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper
dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de verkoper een inspectie van de
betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de
deskundige zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper, bij ongegrond
verklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.
Indien koper hieraan zijn medewerking niet verleent, dan vervallen onvoor
waardelijk alle aanspraken op eventuele reclames. Op verzoek   ontvangt
koper  van de deskundige een door deze verzegeld monster voor eventuele
contra-expertise.
Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij de verkoper en deze de
klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden
tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of
teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Door het indienen van
de klacht wordt de betalingsplicht van de koper niet opgeschort, tenzij de
verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk instemt.
Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van
de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verkoper plaatsvinden.
14. Verkoper kan door koper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade
die de netto factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaat, of voor
het gedeelte van de netto factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering
tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. De koper vrijwaart  
de verkoper voor alle vorderingen van derden tot vergoeding van schades
waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke
bepalingen en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade uitgesloten,
waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Indien in de plant/bloembol latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een
niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, tenzij koper aantoont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de
verkoper welke deze latente infecties heeft veroorzaakt of b) dat verkoper op
de hoogte was van deze latente infecties voorafgaande aan de koop maar
koper hierover desondanks niet heeft geïnformeerd.
15. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door koper van een bestelling is deze
terstond 25% van de bruto verkoopwaarde der goederen als schadever
goeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een
door verkoper te bepalen termijn op door verkoper verlangde wijze voldaan
te worden. In het geval dat de desbetreffende goederen door genoemde
annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken
te zijn, is koper bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en
verdere schade.
De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van
levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper danwel ten opzichte van andere
schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als
onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper
geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk
kunnen wordn gesteld.
De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment
waarop deze hem    ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te
nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is
de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten,
die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten.
16. De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over
op de koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde
bedragen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van kopers verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere overeenkomsten.  Afgifte van een cheque of ander
handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.
De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe
toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen.
Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen
van verkoper te blijven onderscheiden.
Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag
koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. Het is de
koper ook niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surséance
van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.
17. Het staat verkoper vrij zijn rechten krachtens deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden al of niet uit te oefenen, zonder dat de, als regel of
incidentele, niet-toepassing van enig recht voor de wederpartij een grond kan
opleveren ook te zijnen aanzien eenzelfde gedrag van verkoper te vorderen.

18. In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel
indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van
surséance, faillissement of liquidatie van zaken van de koper alsook in geval
van diens overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze
een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van
de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met
een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden
zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende
schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
19. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van
intellectueel eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen
In die gevallen waarin uit de door verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit
de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke
bescherming geniet- hetgeen wordt aangeduid met de vermelding ® achter
de naam van het betreffende ras- is de koper gebonden aan alle met dat recht
verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe
dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden
ontstane schade.
20.   Sancties
20.1  Koper garandeert dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan alle verplichtingen
en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke sanctieregelgeving van
de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie,
Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de
uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Sanctiewetgeving”).
20.2 In het bijzonder garandeert de koper dat hij de gekochte goederen niet direct
of indirect zal verkopen, overdragen, leveren, of op andere wijze beschikbaar
zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten, groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.
20.3 De koper draagt ervoor zorg dat alle verplichtingen uit dit artikel gelijkelijk
zullen worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen die hij van de
verkoper heeft betrokken doorverkoopt of levert.
20.4 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om
zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van
verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens
verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.
21. Anti-Corruptie
21.1 Koper zal te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die
voortvloeien uit alle toepasselijke anti-corruptie regelgeving van de Verenigde
Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en van ieder ander
land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Anticorruptiewetgeving”).
21.2 Ieder aanbod aan en iedere aanvaarding door werknemers of leden van het
bestuur van de klant van geld, giften, cadeaus, reizen, vermaak of andere
vergoeding die betrekking heeft op de overeenkomst of de verkoper en die
is bedoeld om, of kan worden gezien als, aansporing om op een bepaalde
manier te handelen is strikt verboden.
21.3 De klant zal niets direct of indirect aanbieden, beloven of geven aan enige
politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale
instellingen met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander
oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of de verkoper.
21.4 In verband met de overeenkomst of de verkoper zal de koper niets aanbieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor
een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kader van de dagelijkse gang
van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.
21.5 Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien het verneemt van
enige situatie in de uitoefening van de overeenkomst die mogelijk in strijd is
met Anticorruptiewetgeving.
21.6 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om
zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van
verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens
verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.
22. Mocht een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal
slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch
zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt
zich het recht voor de gewraakte te wijzigen in een rechtsgeldige.
23. De incasso van openstaande vorderingen kan door verkoper uit handen worden gegeven aan het Incassobureau van Anthos, welk bureau door verkoper
wordt gemachtigd hem in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
24. Alle geschillen, ook die slechts door één der parijen als zodanig worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan
een andere bevoegde rechter.
Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede
op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
25.. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op leveringen van bloembollen en aanverwante artikelen die plaats vinden tussen leden
van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur onder
ling. Alsdan is van toepassing het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel (HBN 2008) en is bij geschillen het in het Handelsreglement bedoelde
Scheidsgerecht bij uitsluiting bevoegd.                 
(Hillegom, 2 februari 1993)
Bijgewerkt mei 2002
Bijgewerkt juni 2006 (nw. Artikel 1)
Herzien januari 2011
Bijgewerkt januari 2017 (toegevoerd 3e alinea artikel 14)
Bijgewerkt februari 2018 (toegeveogd artikel 20 en 21)
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