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Marktplaats voor levend groen
Plantenveiling.nl is een internetveiling waar vraag en
aanbod in levend groen elkaar treffen. Kwekers van planten
en bomen kunnen op de speciale website hun producten
plaatsen; tuincentra, hoveniers, groenvoorzieners en groothandelaren kunnen deze producten vervolgens inkopen.

Plantenveiling.nl is ontstaan om de transparantie in de inkoop
van levend groen te waarborgen en zorg te dragen voor een reële
marktprijs. Plantenveiling.nl is een onafhankelijke organisatie die
streeft naar betrouwbaarheid, gedegenheid en integriteit van zowel
leveranciers als afnemers.

Werkwijze
Op de website www.plantenveiling.nl kunnen geïnteresseerden
per categorie (bomen, heesters, vaste planten, kamerplanten,
klimplanten et cetera) het actuele aanbod bekijken. Van ieder kavel
is een duidelijk overzicht met foto’s en omschrijving beschikbaar,
alsook de betalingswijze en verzendwijze. Tevens is per kavel te
zien wat het openingsbod is, wanneer de veiling is gestart en
wanneer ze zal eindigen, wat het huidige bod is en hoeveel
biedingen er reeds hebben plaatsgevonden.

Bieden en kopen
Via de persoonlijke accountpagina kunnen geregistreerde
gebruikers biedingen uitbrengen op een of meerdere kavels.
Op deze persoonlijke pagina blijft de status zichtbaar van biedingen
en is te zien wanneer er hogere biedingen op dezelfde kavel zijn
gedaan. Ook ontvangen gebruikers een email wanneer er een
hoger bod is uitgebracht.
Ten tijde van de sluitingsdatum is de hoogste bieder automatisch
koper van de kavel. Voor het ophalen van de kavel(s) wordt er
voor elke veiling op locatie een ophaaldag en -tijdstip vastgesteld.
De gegevens over tijd en locatie van de ophaaldag staan onder
aan de kavelpagina vermeld. Plantveiling.nl heeft zelf beperkte
toegang tot de ophaallocaties, waardoor het niet mogelijk is om
op een ander dan het aangegeven tijdstip de kavels op te halen.

Probeer nu
Plantenveiling.nl hanteert transparante marktprijzen. Omdat
de veiling geen minimumorderbedrag hanteert en er geen sprake
is van toeslagen voor transport, is plantenveiling.nl een logische
keuze voor de inkoop van levend groen. De veilingen op de
website geschieden per opbod, tenzij specifiek anders is vermeld.
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