
De veiling vindt plaats onder directie van Hobaho Veilen 

Deelnemers aan de veiling geven te kennen bekend te zijn met het Hobaho-reglement (1 november 2019) en aanvullende                    bepalingen 

en deze te accepteren 

VEILINGVOORWAARDEN: 

 

Op deze veiling en de daaruit voortvloeiende transacties zijn van toepassing: 

− Het Hobaho-reglement (1 november 2019). Dit reglement is bij Hobaho 
verkrijgbaar en in te zien en te downloaden via 
https://www.hobaho.nl/nl/info-&-service/algemene-voorwaarden. 

− Onderstaande aanvullende bepalingen. 

− De aanvullende bepalingen welke voor het begin van de veiling in het 
algemeen of voor specifiek te omschrijven kavels bekend worden gemaakt. 

 

AANVULLENDE BEPALINGEN: 

 

1. Daar waar sprake is van partijen waarvan het betrokken ras 
kwekersrechtelijke bescherming geniet, vindt de koop plaats onder de 
opschortende voorwaarde dat de betrokken kwekersrechthouder dan wel 
zijn gemachtigde aan de koper een licentie verleent. Voorwaarden voor 
een licentie alsmede naam, adres en woonplaats van de houder van het 
kwekersrecht of zijn gemachtigde zijn bij de veilingmeester of ten kantore 
van de vennootschap bekend en verkrijgbaar. 

2. Het verwerven van een onder licentie uitgegeven partij of portie, door 
middel van het uitbrengen van het hoogste bod of mijning, houdt te allen 
tijde de verplichting in van ondertekening van het bijbehorend 
licentiecontract, 

3. De klassering zoals deze ingevolge het landbouw kwaliteitsbesluit bij de 
partijen is vermeld, evenals de conditie “geschikt voor Japan”, is een 
voorlopige klassering zoals deze tot nu toe door de 
Bloembollenkeuringsdienst is vastgesteld.  

4. Het opgeld (provisie) bedraagt 12% over de waarde van de gekochte 
partijen. 

5. Zowel over de te berekenen waarde van de groen te velde gekochte 
bloembollen als de dienstverlening door de veiling en derden is BTW 
verschuldigd, tenzij de koper een exporteurverklaring voor 2021 afgeeft. 

6. De betaling is per 14 september 2021. 
8. Hobaho en BKD zijn noch vóór de veiling noch daarna aansprakelijk voor de 

juistheid van de voorlopige keuringsresultaten van de geveilde bollen. 
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Opdrachtgever/verkoper vrijwaart Hobaho en BKD voor eventuele schade 
als gevolg van foutief opgegeven voorlopige keuringsresultaten. 
 

Tulpenteelt: 

 

9.0 Hobaho en verkoopster zijn niet aansprakelijk m.b.t. de verplichte                 
perceelbemonstering conform art. 7 van de BKD uitvoeringsrichtlijn 
Tulipa. 

9.1 Van de partijen tulpen, die tijdens een groene veiling gekocht worden, 
dient van de betreffende  teeltlocatie, 2 tot 4 dagen na de oogst, een 
grondbemonstering plaats te vinden op stengelaal. Deze 
grondbemonstering kan vervallen als de voorgaande 4 jaren op die 
teeltlocatie geen bloembollenwaardplant is geteeld en dit aan de BKD 
voor 1 mei van het groeiseizoen middels het formulier  “verklaring 
tulpmateriaal bestemd voor doorteelt”- is gemeld; 

9.2  De koper(s) dienen het moment van rooien vooraf aan de BKD te melden. 
9.3 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”.  

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

9.5 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”.  

9.6 Bij een negatieve uitslag ( geen stengelaal aangetroffen in het              
grondmonster van de betreffende partij) kan verhandeling plaatsvinden   
zonder vermelding “niet geschikt voor doorteelt”op de leveringsnota. 
 

    

Functie Naam Mobiel e-mail 

Veilingmeester Rober Dol 06 510 872 80 rdol@hobaho.nl 

Veilingmeester Kees Hopman 06 150 209 94 kees@hbveiling.nl 

mailto:rdol@hobaho.nl
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Afslager Sjaak Verkade   

    

Naam Mobiel e-mail   

Marcel Noppen 06 533 779 82 mnoppen@hobaho.nl 

Nico Wiering 06 533 119 01 nwiering@hobaho.nl 

Marco Meijer 06 511 456 19 mmeijer@hobaho.nl 

Kuno Zonneveld 06 531 735 15 kzonneveld@hobaho.nl 

of uw eigen Hobaho -vertegenwoordiger  

      

Veilingen, bemiddelen: materialen & machines   

Naam Mobiel e-mail   

HB Veilen 0224-590888 info@hbveilen.nl 

 

U kunt de catalogi opvragen op website: 

www.hbveilen.nl 

Zoekt u machines en/of materialen of wilt u ze juist verkopen?  

Bel dan HB Veilen (tel. 0224 59 0888) of mail naar info@hbveilen.nl. 

Voor het complete aanbod kijk op www.hbveilen.nl bij machines & 

materialen. 

 

ROUTING: 

Tuin 1: tegenover Bosweg 14, 't Zand. 

mailto:mnoppen@hobaho.nl
mailto:nwiering@hobaho.nl
mailto:mmeijer@hobaho.nl
mailto:kzonneveld@hobaho.nl
http://www.hbveilen.nl/
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Tuin 2: achter Rinnegommerlaan 12, 1934 PE te Egmond ad Hoef. 

 

 

 

Tuin 3: Doelen 2 A, 1935 BN te Egmond Binnen. 
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Voor Gebr. Valkering, Rinnegommerlaan 17, 1934 PE Egmond ad Hoef   

   

Staande op tuin 1 tegenover Bosweg 14, 't Zand.   

   
De koper dient de bollen zelf te rooien.   

   
Van kloon geteeld. Maat van opplant: onder 6   

   
Bollen staan geplant op bedden van 1,50 meter.   

   
 

 

 

 

 

 

  

 

     
RR²  are 
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49 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 

geteeld 33  3/4 4,82  
Klasse I, 131005    

50 idem 40  3/4 5,81 

51 idem 40  3/4 5,81 

52 idem 40  3/4 5,81 

53 idem 40  3/4 5,81 

54 idem 40  3/4 5,81 

55 idem 40  3/4 5,81 

56 idem 40  3/4 5,81 

57 idem 40  3/4 5,81 

58 idem 23  3/4 3,41  
Partij groot ± 382  3/4 54,71   

   

Staande op tuin 2 achter Rinnegommerlaan 12, 1934 PE te Egmond ad Hoef. 

Van kloon geteeld. Maat van opplant: 6 t/m 12.   

     

   
59 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 

geteeld 21  1/2 3,09  
Klasse I, 130980    

60 idem 21  3/4 3,11 

61 idem 21  3/4 3,11 

62 idem 21  3/4 3,11  
 

 

 

 

 

 

 

 

       
RR²  are 

63 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 21  3/4 3,11 



De veiling vindt plaats onder directie van Hobaho Veilen 

Deelnemers aan de veiling geven te kennen bekend te zijn met het Hobaho-reglement (1 november 2019) en aanvullende                    bepalingen 

en deze te accepteren 

geteeld  
Klasse I, 130980    

64 idem 21  1/2 3,09 

65 idem 21  1/2 3,09 

66 idem 21  1/2 3,09 

67 idem 21  1/2 3,08 

68 idem 21  1/2 3,08 

69 idem 21  1/2 3,06 

70 idem 13  3/4 1,98  
Partij groot ± 251  3/4 36,00   

   

Staande op tuin 3 aan Doelen 2 A, 1935 BN te Egmond Binnen. 

Van kloon geteeld. Maat van opplant: 6 t/m 14 (op volgorde geplant). 

  

     
RR²  are 

71 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 

geteeld 15  1/2 2,21  
Klasse I, 131003    

72 idem 15  2,16 

73 idem 15  2,16 

74 idem 15  2,16 

75 idem 15  2,16 

76 idem 15  2,16 

77 idem 15  2,16 

78 idem 15  2,15 

79 idem 15  2,15 

80 idem 15  2,15 

81 idem 15  2,15 

82 idem 15  2,15 

83 idem 15  2,15 

84 idem 15  2,15 

85 idem 15  2,15 
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RR²  RR²  are 

86 idem 15  2,13 

87 idem 15  2,13 

88 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 

geteeld 

15 
 

2,13 

 
Klasse I, 131003 

   

89 idem 15 
 

2,13 

90 idem 15 
 

2,13 

91 idem 15 
 

2,13 

92 idem 15 
 

2,13 

93 idem 15 
 

2,13 

94 idem 14  3/4 2,12 

95 idem 14  3/4 2,12 

96 idem 14  3/4 2,12 

97 idem 14  3/4 2,12 

98 idem 14  3/4 2,12 

99 idem 14  3/4 2,12 

100 idem 14  3/4 2,12 

101 idem 14  3/4 2,10 

102 idem 14  3/4 2,10 

103 idem 14  3/4 2,10 

104 idem 14  3/4 2,10 

105 idem 14  3/4 2,10 

106 idem 14  3/4 2,10 

107 idem 14  3/4 2,10 

108 idem 14  3/4 2,10 

109 idem 14  3/4 2,10 

110 idem 14  1/2 2,09 

111 idem 14  1/2 2,09 

112 idem 14  1/2 2,09 

113 idem 14  1/2 2,09 

114 idem 14  1/2 2,09 

115 idem 14  1/2 2,09 
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116 idem 14  1/2 2,09 

  RR²  are 

117 idem 14  1/2 2,09 

118 idem 14  1/2 2,09 

119 idem 6  3/4 0,98 

120 idem 10  1/2 1,50 

121 Allium aflatuense Purple Sensation van kloon 

geteeld 

10  1/2 1,50 

 
Klasse I, 131003 

   

122 idem 10  1/4 1,47 

123 idem 10  1/2 1,50 

124 idem 10  1/2 1,50 

125 idem 10  1/2 1,50 

126 idem 8  1/2 1,20 

127 idem 7  1/4 1,02 

128 idem 5  3/4 0,83 

129 idem 4  1/2 0,65 

130 idem 3  1/4 0,47 

131 idem 2 
 

0,30 

132 idem 14  1/2 2,07 

133 idem 14  1/2 2,07 

134 idem 14  1/2 2,07 

135 idem 14  1/2 2,07 

136 idem 14  1/2 2,07 

137 idem 14  1/2 2,07 

138 idem 14  1/2 2,07 

139 idem 14  1/2 2,07 

140 idem 14  1/2 2,07 

141 idem 14  1/2 2,07 

142 idem 7  1/2 1,08  
Partij groot ± 966  1/4 138,16   
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Waaruit verkocht en door koper te leveren: 

100.000 stuks Allium aflatunense Purple Sensation z12-14 à            € 100,00 pm 

en 100.000 stuks Allium aflatunense Purple Sensation z10-12 à € 67,50 pm met 

de condities: Oogst 2021, Van "kloon"geteeld, Beste kwaliteit, Gezond, droog, 

schoon, Goed in de huid, Van het zand, Eigen partij als deel van groter, Fust 

halen en leveren op onderstaand adres, Geteeld op een perceel dat voorafgaande 

aan de teelt, door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van 

aardappelmoeheid. Afleveradres: Bolle'N'oord BV, Groteweg 9, 1756 CK 't 

Zand. Levering voor 05-08-2021, zo vroeg mogelijk. Betaling volgens Hobaho 

Reglement. Bemiddelingsovereenkomst 20019608 van Hobaho. 

  

   
Waaruit verkocht en door koper te leveren: 

50.000 stuks Allium aflatunense Purple Sensation z12-14 à € 100,00 pm en 

100.000 stuks Allium aflatunense Purple Sensation z10-12 à € 67,50 pm met de 

condities: Oogst 2021, Van "kloon"geteeld, Beste kwaliteit, Gezond, droog, 

schoon, Goed in de huid, Van het zand, Eigen partij als deel van groter, Fust: 

Leveren in fust van koper, Geteeld op een perceel dat voorafgaande aan de teelt, 

door een overheidswege erkende instantie, vrij verklaard is van 

aardappelmoeheid. Levering voor 10-08-2021, zo vroeg mogelijk. Betaling 

volgens Hobaho Reglement. Bemiddelingsovereenkomst 20018106 van 

Hobaho. 
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Waaruit verkocht en door koper te leveren: 

± 100.000 stuks Allium afla Purple Sensation z12-14 à € 70,00 pm, ± 100.000 

stuks Allium afls Purple Sensation z10-12 à € 50,00 pm en ± 25.000 stuks 

Allium afla Purple Sensation z14-op à € 80,00 pm met de condities: Oogst 

2021, Van het zand, Beste kwaliteit, gezond, Eigen partij(en), Droog, Schoon, 

Niet voor doorteelt en/of vermeerdering, Ronde bollen, Opbrengst uit 1,5 

hectare, Kloon partij, Fust: Leveren in fust van koper. Levering voor of op 30-

07-2021. Betaling volgens artikel 14.3 van CNB reglement. Deze overeenkomst 

is een driepartijenovereenkomst. Koopovereenkomst 02524294 van CNB. 

  

   
Waaruit verkocht en door koper te leveren: 

7.000 stuks Allium Purple Sensation 12-14 à € 100,00 pm met de condities: 

Oogst 2021, Op deze overeenkomst is van toepassing: het Handelsreglement 

voor de Bloembollenhandel (HR). Fust: Koper. Afleverdatum: voor of op 08-

08-2021. Betaling: Volgens Handelreglement. Koopovereenkomst nr. 

V20210000013 van Gebr. Valkering. 

  

   
Waaruit verkocht en door koper te leveren: 

15.000 stuks Allium Purple Sensation 10-12 à € 60,00 pm met de condities: 

Oogst 2021, Op deze overeenkomst is van toepassing: het Handelsreglement 

voor de Bloembollenhandel (HR). Beste kwaliteit, gezond. Geschikt voor 

potcultuur. Fust: Koper. Afleverdatum: voor of op 01-09-2021. Betaling: 

Volgens Handelreglement. Koopovereenkomst nr. V20210000011 van Gebr. 

Valkering. 
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