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ABOUT
NOVIFLORA
Als één van de meest toonaangevende sierteelt-

exportbedrijven in Europa biedt Noviflora een uitgebreid 

assortiment van hoge kwaliteit van meer dan 12.000 verse 

planten en bloemen. Wij zijn een flexibele handelspartner 

die graag hechte samenwerkingsverbanden aangaat. Met 

onze expertise over afzetmarkten, klantgerichte instelling, 

passie voor groen en unieke serviceconcepten helpen wij 

onze klanten te excelleren.
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FACTS &

FIGURES
• Eén van de meest toonaangevende sierteeltexporteurs in 

Europa (top 5)

• Focus op Noord-,  Midden- en Oost-Europa

• Marktleider in Zweden en Zwitserland

• Connected met 1.000 + growers in Europa

• Sales Noviflora Groep is circa 100 miljoen euro

• Medewerkers 124  excl. uitzendkrachten
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CUSTOMER 

SUCCESS



AANPAK 

PLANTENPAS

• Uitgangspunten:

• Voldoen aan de wet

• Eenduidig proces in de box

• Gericht op doorgeven PPP

• Foutloos

• Volledig



NU BEPERKTE 

LIJST, STRAKS 

ALLE PLANTEN

Tijd om te oefenen, 

processen op orde 

brengen

We zijn al twee jaar bezig!



INKOOP

• Onze bestellingen laten PPP zien

• Extra kwekerinstructie PPP

• Onze eis is per tray een geldige PPP sticker

• Vrachtbrief alleen is niet ok!!!!

• Controle bij ontvangst

• Nabellen kwekers die fouten maken

• (Gaat wel steeds beter!!)



LOGISTIEKE 
UITDAGING:

• Een partij gaan bij Noviflora soms naar 10+ klanten

• Op een drukke dag doen we 2000+ partijen!!

• Noviflora levert ook groothandel en retail

• Vervolgtransport, probleem bij klanten

• PPP tot in de winkel!!

• Transportdocumenten geen onderdeel orderproces

• Stickers of CMR zijn niet scanbaar

• Vandaar de wens: PPP Sticker per Tray!!



LET OP 
JUISTHEID 
LABELS

• PT keuring voor Noorwegen, Suisse

• UK controles bij klanten

• Een plantenpas is geen random sticker. Dit wordt

nog verder aangescherpt!!



BLOEMLEZING:

• Ik wist het niet

• Ik heb nog heel veel etiketten

• Ik gebruik altijd het nummer van mijn jong-planten leverancier

• Ojee, vergeten, kan jij ze niet even plakken?

• Naktuinbouw heeft mij verteld dat het zo goed was

• Een plantenpas is geen random sticker. Dit wordt nog verder

aangescherpt!!



PROBLEMEN?

• Noviflora is Naktuinbouw gecertificeerd voor uitgifte

PPP, maar hoe gaat dat in 2020?

• Bij afwijkingen moeten wij melden…..

• Als er afgeweken wordt, kunnen wij niet bij u blijven

kopen….



VRAGEN?


