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1. Algemene informatie 

 
De Trade Fair Naaldwijk is traditiegetrouw de grote voorjaarsbeurs van Royal 
FloraHolland. Jaarlijks wordt deze handelsbeurs bezocht door duizenden vakbezoekers. 
De beurs biedt ruimte aan ruim 300 kwekers van groene- en bloeiende kamerplanten en 
tuinplanten. Dit jaar is de Trade Fair Naaldwijk helaas geannuleerd vanwege de Corona 
pandemie. 
Als alternatief organiseert Royal FloraHolland de Seasonal Market, een doorstroom 
evenement waar kwekers en kopers elkaar op een laagdrempelige en veilige wijze 
kunnen ontmoeten en het assortiment voor het komend seizoen kunnen (laten) zien.  

 

1.1 Activiteiten overzicht 
 

Datum Activiteit 

Eind februari U ontvangt aanvoerbrieven en 
aanvoerinstructies per mail. 

Aanvoer producten en materialen: 
Zondag 6 maart vanaf 19.00 tot dinsdag 8 
maart 03.00 uur 

Producten en evt. decoratiemateriaal 
aanleveren op een stapelwagen met  
aanvoerbrief. 
Aanvoerlocatie: Naaldwijk, Fase G, Royal 
FloraHolland Connect distributie 

Dinsdag 8 maart 2022 van 08.00  tot 17.00 
uur 

Kraam inrichten 

9 & 10 maart 2022, 8.30-15.30 uur Beursdagen 
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1.2 Belangrijk telefoonnummer en contactgegevens 
 

Organisatie, 
afd. Trade 
Fairs & Events 

events@royalfloraholland.com +31(0)88-
7898989 

Organisatie, Indeling,  
Communicatie 
promotieplekken 

 

 

1.3 Openingstijden 
Woensdag   9  maart 2022  08.30 tot 15.30 uur 
Donderdag 10 maart 2022  08.30 tot 15.30 uur 
  

 

1.4 Locatie 
De Seasonal Market vindt plaats op Fase J niveau 20 van Royal FloraHolland Naaldwijk. 
Vanaf het parkeerdak is deze locatie bereikbaar via de ingang 319. 
 
 

1.5 Coronabeleid 
Gezondheid en veiligheid van alle exposanten, bezoekers en medewerkers is onze 
grootste prioriteit. Voorschriften en procedures worden voortdurend bijgewerkt in 
overleg met lokale autoriteiten. Tijdens de Seasonal Market gelden alleen de basisregels 
nog. Bij klachten blijft u thuis! U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig,  u hoeft geen 
1,5 meter afstand te houden en geen mondkapje meer te dragen. Als u zich daar wel 
prettig bij voelt is dat uiteraard aan uzelf.  
Er is een verplichte voorregistratie voor zowel bezoekers als exposanten om de 
toestroom te monitoren, hierbij de speciale link voor stand bemanning: 
https://forms.summit.nl/RoyalFloraHolland/seasonalmarket/open/a295e8b4-7734-444e-
88f9-3b7a0b2a6ef8 
 
Wij houden ons aan de geldende maatregelen vanuit het RIVM en Rijksoverheid.  
 

 

1.6 Catering 
Tijdens de beurs wordt de catering verzorgd vanuit een centraal cateringplein. Koffie en 
thee worden gratis verstrekt. Van de beursorganisatie ontvangen u (per kraam 1 
lunchpakket per dag) en de bezoekers een gratis lunch. 
 

Donderdag 10 maart 2022 vanaf 16.00 tot 
19.00 uur 

Kraam leegruimen 

Uiterlijk zondag 13 maart 2022 Alle retourproducten en materialen ophalen. De 
karren worden door Royal FloraHolland 
gesorteerd op groepsvervoerder en klaargezet 
achter docks W201-01 tot en met 10 

mailto:events@royalfloraholland.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FRoyalFloraHolland%2Fseasonalmarket%2Fopen%2Fa295e8b4-7734-444e-88f9-3b7a0b2a6ef8&data=04%7C01%7Cwilmakofoed%40royalfloraholland.com%7C5c6650c39f6a42f07e1708d9f13a5c27%7Ce6c9e26f345f436fa5d004b2314a82c4%7C0%7C0%7C637806055241989087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=36hqfJMzfkVQNjao4iNnlcrJPaEtykTV7IQVRjAigh4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FRoyalFloraHolland%2Fseasonalmarket%2Fopen%2Fa295e8b4-7734-444e-88f9-3b7a0b2a6ef8&data=04%7C01%7Cwilmakofoed%40royalfloraholland.com%7C5c6650c39f6a42f07e1708d9f13a5c27%7Ce6c9e26f345f436fa5d004b2314a82c4%7C0%7C0%7C637806055241989087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=36hqfJMzfkVQNjao4iNnlcrJPaEtykTV7IQVRjAigh4%3D&reserved=0
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1.7 Parkeermogelijkheden en routebeschrijving 
Voor parkeren volgt u de borden op het terrein van Royal FloraHolland, locatie 
Naaldwijk. Bij parkeerovertredingen wordt door de bedrijfsbeveiliging van Royal 
FloraHolland een wielklem aangebracht.  
 
Indien u met een personenauto komt, volgt hieronder de beschrijving: 
• Als u het veilingterrein betreedt, dan komt u op de rondweg.  

• Als u op de borden Seasonal Market/P afmijnzalen (319) ziet aangegeven, volgt u 

deze route. 

• Op het parkeerdak niveau 30 aangekomen, houdt u de richting aan van de Seasonal 

Market/afmijnzalen 319. 

• U rijdt naar het achterste gedeelte van het parkeerdak, daar bevindt zich de ingang 

afmijnzalen. Hier neemt u de lift of de trap. 

• Op nivo 20 bevindt zich de Royal FloraHolland Seasonal Market.  

 
 

2. Beursinstructies 

 

2.1 Aanvoer van klein materiaal 
Aanvoer van klein materiaal ten behoeve van de inrichting van uw kraam: De aanvoer 
van klein materiaal kan alleen op dinsdag 8 maart van 7.00-16.00 uur. Let op! U kunt niet 
naar binnen rijden. Op de beursverdieping is geen inpandig gemotoriseerd verkeer 
toegestaan. Wij adviseren u gebruik te maken van de Verlaadhal W201. Hier kunt u uw 
spullen overladen op een veilingkar. 
 
Als u het veilingterrein betreedt, dan komt 
u op de rondweg. Deze volgt u. 
• Op de borden ziet u aangegeven 

Aanvoer Seasonal Market / straat 104-

203, u volgt deze route.  

• Op het parkeerdak niveau 20 

aangekomen, houdt u de richting aan 

van Verlaadhal W201. 

• In de verlaadhal krijgt u een losplaats 

toegewezen.  

• U zet het materiaal 

over op een 

veilingwagen, Vervolgens parkeert u de auto buiten op het 

parkeerdak op    niveau 30. 

• Via de lift bij ingang 319 komt u op nivo 20 bij uw kraam. 

• U kunt nu uw kar ophalen vanuit de verlaadhal en meenemen naar uw kraam. 

 

 

 

2.2 Afstuurinstructies Planten en materialen 
De producten en evt. decoratiematerialen die u in uw kraam wilt presenteren kunnen 
zondag 6 maart 2022 vanaf 19.00 tot uiterlijk dinsdag 8 maart 03.00 uur op één of 
meerdere veilingkar(ren) worden aangeleverd bij de docks van het aanvoergebied (Fase 
G Royal FloraHolland Naaldwijk), via een vervoerder die het op de aanvoerlocatie zet, 
onder vermelding van Royal FloraHolland Seasonal Market. Aan elke kar dient een 
aanvoerbrief te hangen die u bij de bevestiging van uw kraam ontvangt. De producten 
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worden dan naar uw kraam op de beursvloer gebracht. De planten dienen goed vochtig 
te worden afgestuurd.  
 
Let op!  
Het is niet mogelijk om op andere tijdstippen af te sturen i.v.m. de logistieke processen 
in de veiling. Het is ook niet mogelijk om tijdens de opbouw zelf producten en/of 
materialen naar uw kraam te brengen. De beursvloer is niet bereikbaar voor 
vervoermiddelen. Indien u de karren toch eerder of later aflevert dan bereiken ze uw 
kraam niet en is Royal FloraHolland op geen enkele wijze aansprakelijk.  
 

 

2.3 Opbouwinstructies 
U bent  zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de kraam. Hiervoor is gelegenheid op  
dinsdag 8 maart tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De organisatie van de Royal FloraHolland 
Seasonal Market zorgt dat uw producten, indien tijdig aangeleverd, bij de kraam staan 
als u deze komt inrichten. Uiterlijk dinsdag 8 maart 17.00 uur dient de kraam te zijn 
ingericht, na 17.00 uur wordt de beursvoer afgesloten en schoongemaakt.  
 
Let op: het is tijdens de opbouw verplicht om veiligheidschoenen en -hesje te dragen.  
 
Tijdens de opbouw controleert de brandweer of alles volgens de brandvoorschriften 
opgezet wordt. Alle brandbare materialen dienen te worden geïmpregneerd. Exposanten 
dienen zich te allen tijde te houden aan eventuele instructies van de brandweer.  
 
Tijdens de opbouw is de beursvloer verboden voor kinderen. 
 

 

2.4 Afbouwinstructies 
Donderdag 10 maart 2022 om 15.30 uur sluit de Seasonal Market. We geven de 
bezoekers dan even de gelegenheid de beursvloer te verlaten. Daarna wordt u verzocht 
om uw kraam leeg te ruimen. De organisatie van de Seasonal Market zorgt dat er 
voldoende lege karren klaarstaan achter de beursruimte. Hierop kunt u uw producten en 
evt. decoratiemateriaal plaatsen. Graag de kar insealen. Let op: Royal FloraHolland 
verstrekt geen sealfolie, dit dient u zelf mee te nemen! Aan elke kar hangt u een ingevuld 
retourformulier dat u via de mail ontvangt in de week voor de beurs. Extra retourbrieven 
zijn verkrijgbaar bij de info kraam op de beurs nabij entree 319. De veilingkar kunt u in de 
stand achterlaten. Hierna worden de karren door Royal FloraHolland medewerkers 
gesorteerd op groepsvervoerder en klaargezet achter docks W201-01 tm 10. Hier kunnen 
de karren vanaf donderdag 10 maart 22.00 uur tot en met vrijdagochtend 11 maart   
030.00 uur worden verladen. Zijn de producten daar niet op vrijdag om 03.00 uur 
opgehaald dan worden deze verplaatst naar de maatwerkruimte bij fase G.Daar kunnen 
ze vanaf vrijdag 11 maart 06.00 uur worden opgehaald. Indien karren (vaak met verkocht 
product) op het veilingterrein in Naaldwijk moeten worden afgeleverd, is de exposant 
hier zelf voor verantwoordelijk. 
 
Op donderdag 10 maart 2019 tussen 16.00 uur en 18.00 uur heeft u de tijd om uw kraam 
leeg te ruimen. Alle producten en materialen die na 18.00 uur nog op de beursvloer 
aanwezig zijn worden verwijderd en vernietigd. De kosten hiervoor, vermeerderd met  
€100,- begeleidingskosten worden aan u in rekening gebracht. Karren met 
retourmateriaal dienen zo spoedig mogelijk opgehaald te worden. Karren die op zondag 
13 maart na 18.00 uur niet zijn opgehaald worden afgevoerd. De kosten voor het 
vernietigen van de materialen bedragen € 50,00 per kar. 
Let op: het is tijdens de afbouw verplicht om veiligheidschoenen en -hesje te dragen.  
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3. Marktkraam inrichting 

 

 

3.1 Marktkraam informatie 
In de bijlagen zijn de specificaties en afmetingen van de kramen te zien. U dient met uw 
producten binnen de afmetingen van uw kraam te blijven met daaraan toegevoegd een 
strook  aan de voorzijde van de kraam van 50 cm. over de volle breedte van de kraam, 
waar u ook producten op de grond kunt plaatsen. Achter elke kraam wordt 1 barkruk 
geplaatst voor de exposant. 
 

 

3.2 Verlichting en stroom 
In alle kramen wordt er verlichting onder het dakje geplaatst. Dit is 1 duospot (2 LED 

spots vergelijkbaar met reguliere spots van 75 Watt) per kraam. 

 

 

3.3 Wi-Fi 
Er is een gratis Wi-Fi netwerk op de beurs beschikbaar Netwerk RFH-EXT de inlogcode 
is: Begonia_2022!  
 

 

3.4 Brandinstructies 
Roken en het gebruik van open vuur binnen het gebouw is ten strengste verboden, 
evenals het gebruik of opslag van gasflessen. Op last van de brandweer mogen 
exposanten alleen gebruik maken van niet-ontvlambare of brandveilige materialen voor 
de aankleding van de kraam. Het gebruik van brandbare decoratiematerialen zoals jute, 
diverse papiersoorten, rieten matten en stoffen is alleen toegestaan als zij zijn 
geïmpregneerd met een brandwerend middel. Als bewijs hiervoor is een certificaat 
afgifte bij de balie vereist voor dinsdag 8 maart 2022 13:00 uur. De brandweer van Royal 
FloraHolland, locatie Naaldwijk is aanwezig tijdens de opbouw, beurs en afbouw en is 
bereikbaar via RE&FM servicedesk, bereikbaar op telefoonnummer  088-7898989.  
 
Instructies van de brandweer dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 
Indien bij controle van de brandweer de inrichting van de kraam niet voldoet aan de 
gestelde eisen dan zal er contact worden opgenomen met de deelnemende 
contactpersoon (exposant). De kraam wordt dan op kosten van de standhouder alsnog 
geïmpregneerd of materialen worden verwijderd.    
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Bijlagen: Specificaties standaard 3- en 2 meter kramen   
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