
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. 
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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. 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. 
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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 

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. 

 

mailto:rdol@hobaho.nl
mailto:mnoppen@hobaho.nl
mailto:nwiering@hobaho.nl
mailto:mmeijer@hobaho.nl
mailto:kzonneveld@hobaho.nl
http://www.hbveilen.nl/
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ROUTING: 

 

Tuin:  

 

 

 
Voor G. de Wit, Colijnwg 10, 8251 PK te Dronten  
      
Staande op tuin Colijnwg 10 te Dronten. Het erf op rijden en langs 

de loods het land op, na +/- 100 meter staan de bollen aan de 

linkerkant. 
 

      
De bollen kunnen worden gerooid en op de wagen geleverd voor     

à € 3,00 per RR. 
 

      
De bollen staan geplant in netten op 1,80 meter. 
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  RR²  are  
452 Tulipa dvt. Viking 18  2,56  

 Klasse ST, 112506     
453 idem 35 3/4 5,11  
454 idem 35 3/4 5,11  
455 idem 35 3/4 5,11  
456 idem 3 3/4 0,54  
 Partij groot ± 129  18,43  
      

457 Tulipa dvt. Mondial 31 
 
1/4 4,48  

 Klasse ST, 112507     
458 idem 30  4,28  
 Partij groot ± 61 1/4 8,76  
      
459 Tulipa dvt. Marie Jo® 5  0,72  

 Klasse ST, 112508     

 Royalties: € 2,00 per RR     

 Licentie: beperkt areaal 700 RR     

 Licentiehouder(s): Vof P. Boon     

 Koper verplicht zich tot ondertekening van het licentiecontract. 
460 idem 35 3/4 5,11  
461 idem 14 3/4 2,11  
 Partij groot ±             55 1/2 7,94  
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