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Voor verdere informatie verwijzen wij u graag 
naar: www.platformsustainabletrade.com. 
Op dit moment zijn wij dan ook druk doende met 
de certifi cering volgens MPS-GTP en streven vanaf 
najaar 2020 gecertifi ceerd te zijn.

U als  afnemer stelt eveneens steeds hogere 
eisen aan levertijden en leverbetrouwbaarheid. 
Om hier invulling aan te kunnen geven hebben 
wij standaardisatie doorgevoerd voor de 
artikelen aangegeven met het symbool #. Voor 
deze artikelen zullen wij de bestelde getallen 
automatisch afronden op een honderdtal  (zie 
onderaan deze bladzijde voor een verdere uitleg).

Heeft u toch nog vragen, kijkt u dan op onze 
geheel vernieuwde website www.csweijers.nl of 
neem contact op met één van onze verkopers.

Prijzen zijn onderhevig aan de verhouding 
van vraag en aanbod. De in deze catalogus 
vermelde prijzen zijn dan ook vrijblijvend en 
richtinggevend en gebaseerd op de huidige 
marktsituatie ten tijde van het verschijnen van 
deze catalogus. Mocht u nadere (prijs)informatie 
op prijsstellen, neemt u dan contact met ons op, 
wij helpen u graag! 

Voor grote aantallen doen wij uiteraard een 
specifi eke prijsopgave. 

Wij streven naar een voor u zo optimaal mogelijke 
dienstverlening. Graag ontvangen wij uw aanvraag 
via ons mailadres sales@csweijers.nl , wij zullen uw 
aanvraag/bestelling zo snel mogelijk behandelen.

Al onze verkopen en leveringen geschieden onder 
onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Voor verdere informatie kunt u vinden op blz. 35.

Wij hopen u wederom van dienst te mogen zijn op de 
manier die u van ons gewend bent!

Met vriendelijke groet,

C.S. Weijers & Zonen B.V.
Bijzondere bol- en knolgewassen 
                       sinds 1926

J.J.H. Boot
J.P.W. Boot

Geachte relatie,

Voor u ligt onze nieuwe catalogus met 
voorjaarsbloeiende bolgewassen voor levering 
najaar 2020. 

In deze uitgave hebben wij ons handelssortiment 
weer geactualiseerd door de toevoeging van een 
groot aantal nieuwe cultivars in diverse groepen. 
Naast vernieuwd beeldmateriaal en de juiste 
nomenclatuur is zoals inmiddels gebruikelijk 
de Nederlandse naam vermeld. Verder vindt u 
uiteraard informatie over kleur, hoogte, bloeitijd en 
toepassingsmogelijkheden etc.

Mocht u wellicht op zoek zijn naar een bol- of 
knolgewas anders dan in deze catalogus vermeld, 
dan horen wij dat natuurlijk graag, wij gaan dan 
direct voor u op zoek. 

Ons bedrijf is continue bezig met de optimalisatie 
van onze klantbediening. Te denken valt hierbij 
aan automatisering,  logistieke afwikkeling,  
standaardisatie versus “customermade” produceren 
etc.  Als deelnemer aan het platform duurzame 
handel willen wij een bijdrage leveren aan het 
duurzaam produceren en verhandelen van 
bloembollen en vaste planten. 

Standaardisatie- en telvergoeding

Om de doorloopsnelheid van de orders te bevorderen 
hebben wij een verdere standaardisatie doorgevoerd. 
Wij leggen dit graag uit aan de hand van onderstaand 
voorbeeld:

De soorten aangemerkt met # worden uitsluitend 
geleverd in een honderdtal of een veelvoud daarvan. 
De bestelde aantallen worden dan ook automatisch 
naar het eerstvolgende honderdtal afgerond. 
(voorbeeld: 175 stuks wordt 200 stuks) U betaalt 
hierdoor geen telvergoeding voor deze artikelen!

Voor de overige soorten geldt:
* per 100 of per volle colli
* bij afwijkend aantal brengen wij telvergoeding in 
rekening.

Kant en klaar afl everen

Wij kunnen ook uw bestelling kleinverpakken. U 
bepaalt zelf de gewenste aantallen per verpakking. 
Tevens bieden wij aan onze klanten de mogelijkheid 
om de orders “conform de specifi eke landeneisen te 
bestellen”. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

Certifi caten

Voor de uitvoer van importartikelen is het noodzakelijk 
een gewaarmerkt copy te ontvangen. Het is van groot 
belang duidelijk bij uw bestelling door te geven naar 
welk land u zult exporteren. Het door de Bloembollen 
Keuring Dienst gewaarmerkte document (Copy-
conform) moeten wij aan u doorbelasten a 1,50 euro 
per stuk.

Cites

Gewassen die vallen onder de Cites regelgeving mogen 
uitsluitend buiten de Europese Unie geexporteerd 
worden met een Cites (weder-) uitvoervergunning. 
Deze vergunning kunt u aanvragen bij de rijksdienst 
voor ondernemend Nederland (mijn.rvo.nl). U heeft 
hiervoor een kopie van onze invoervergunning nodig. 
Het is daarom belangrijk ons vooraf te informeren of de 
door u gekochte bloembollen buiten de Europese Unie 
geexporteerd gaan worden. 
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We hope to be able to assist you once again, and to 
provide you with the high level of service you have 
come to expect from us!

With our best regards,

C.S. Weijers & Zonen B.V.
Exceptional � ower bulbs and tubers
                       since 1926

J.J.H. Boot
J.P.W. Boot

Dear valued customer,

Here it is: our all-new catalogue featuring 
spring-fl owering bulbs for delivery in 
autumn 2020.

This edition of the catalogue once again features 
a range of new varieties added to our extensive 
assortment. We’ve used even more photographs, 
and paid special attention to the correct 
nomenclature. And naturally there’s information 
on colour, height, fl owering time, and application 
possibilities like naturalizing etc.

If you’re looking for a bulb or tuber other than those 
included in this catalogue, please let us know; 
we’ll do our best to fi nd it for you.

The company is constantly working to optimise 
our customer service. This includes aspects like 
automation, logistics management, standardisation 
vs. “customer-made” production, etc. From now on 
we will use standard quantities of 100 or full trays. 
For more information on customised service, 
please see the bottom of the page.

The varieties and prices listed in this catalogue 
are non-binding guidelines based on market 
conditions at the time of publication. Naturally 
the greatest of care has been taken in 
determining these prices, so that you can use 
them as a solid basis for your calculations. If you 
would like more information, on prices or 
otherwise, please get in touch with us. We’re 
always happy to help!

For large quantities, we will of course provide a 
specifi c quote.

We aim to provide you with the best possible 
service. Please submit your order or query via 
email to sales@csweijers.nl,  and we will respond 
to your message as quickly as possible.

All sales and deliveries are subject to our general 
terms and conditions, which can be found at the 
back of this catalogue.

Customed service

At C.S. Weijers & Zonen B.V., quality and service are our 
top priority. For years now this has been refl ected in 
our ability to supply any possible quantity. In order to 
maintain our high level of service, we have been forced 
to introduce standard quantities for delivery.
Does this mean that I can only purchase the standard 
quantities? No, we are still able to deliver any quantity 
at all. However, we now need to charge a counting 
surcharge for amounts other than the standard 
quantities. 

This new measure will enable us to continue to off er 
the best possible customised service.

•The standard quantities are multiples of 100 or full 
trays.
•We are required to pass the import item certifi cation 
costs on to you, at €1.50 each.
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Delivered ready to go

Discussions with our customers have shown that 
there is a demand for pre-packed quantities. We have 
responded to this demand and now have access to 
modern packaging facilities. This means that we are 
able to deliver any quantity in pre-packaged form. We 
also off er our customers the option of requesting their 
orders to be delivered ready for export.

Please get in touch with us to discuss the options.

Fast delivery

Rapid order fulfi lment is more important than ever 
before. The use of (pre-packaged) standard quantities 
and an effi  cient logistics system enables us to deliver 
our products to customers within the shortest possible 
time frame.

We are constantly working to achieve an optimal 
service level, putting you – the customer – fi rst.

If you have suggestions or questions, please don’t 
hesitate to let us know.

Plastic crates

For new plastic crates we will charge € 3,00 a crate. 
For crates supplied by us and returned to our company 
we will credit the returned crates at € 2,00 a crate.

Exceptional fl ower bulbs and tubers

Customised service
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Acis                       zie Leucojum 

Allium  

 3   afl atunense   (syn. hollandicum), lilapurper, 
grootbloemig   70-90   V-VI   14/op  

 12/14  
 10/12  

 3   –  ‘Purple Sensation’   (syn. hollandicum ‘Purple Sensation’), 
purper, grootbloemig   70-90   V-VI   14/op  

 12/14  
 10/12  

 albopilosum   zie christophii  
 3   ‘Ambassador’®   licht blauwviolet, grootbloemig   100   VI-VII   24/op  

 20/24  
 18/20  

 3   altissimum ‘Goliath’   lilapurper   60   V-VII  20/op 
 18/20 

 3   amethystinum                                                                                                                                         
   ‘Forelock’  ®  maroon met purperen kuif   60-70   VI-VII   14/op  

 12/14  
 3   –  ‘Red Mohican’  ®  bordeauxrood met witte kuif   100   VII   10/op  

 ampeloprasum   wit met roze bloempjes, compact 
bloemscherm   100   VI   8/op  

 amplectens 
   ‘Graceful Beauty’®   wit met paarse meeldraden   30-40   V-VI   6/op  
 angulosum   lilaroze  , leverbaar vanaf 15 

september  40   VII-VIII   I  
 3   atropurpureum   purperrood   60   VI-VII   10/op  

 8/10  
 7/8  

 azureum   zie caeruleum  
 3   basalticum                                                                                                                                           

   ‘Silver Spring’®   wit, violetroze centrum, import   70-90   V   12/op  
 10/12  

 bulgaricum   zie siculum   ssp bulgaricum
 caeruleum   (syn. A. azureum), blauw   50   VI-VII   #   5/op  

 #   4/5  
 caesium   lichtblauw   50   VI   5/op  

 2   ‘Cameleon’®   wit, naar roze uitlopend   20-30   V-VI   #    4/op  
 2   carinatum                                                                                                                                            

     ssp. pulchellum   (Berglook), (syn. A. pulchellum), roze   40-50   VII-VIII   I  
 2   –  ssp. pulchellum                                                                                                                                       

 ‘Album’  (Berglook), (syn. A. pulchellum 
‘Album’), wit   40-50   VII-VIII   I  

 2 carolinianum 
   ‘Rosy Dream’® lila, (nieuw) 40 VI-VII 6/op

 2   cernuum   (Amerikaanslook), violetroze   40-50   V-VII   I  
 2   –  ‘White Dwarf’   (Amerikaanslook), wit   20-25   VI-VII   I  

 christophii   (syn. A. albopilosum), purper, 
grootbloemig   50   VI   14/op  

 12/14  
 10/12  

 cowanii   wit   40   V   #   5/op  
 #   4/5  

 decipiens   lilaroze   60   V   8/op  
 3   ‘Dutchman’   paarsviolet,   grootbloemig  70   V-VII   18/op  

 ‘Eros’®   zie unifolium ‘Eros’®  
 3   ‘Firmament’   donkerpurper   80   VI   8/op  
 2   fi stulosum   roomwit,   leverbaar vanaf 15 

september  50-70   VI-VIII   I  
 2   fl avum   goudgeel   30-40   VII-VIII   I  



Allium 
’Dutchman’

Allium fl avum

Allium afl atunense
‘Purple Sensation’

Allium 
‘Ambassador’®

Allium altissimum 
‘Goliath’

Allium amplectens 
‘Graceful Beauty’®

Allium atropurpureum Allium 
‘Cameleon’®

Allium carinatum pulchellum gemengd

Allium decipiens
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 ‘Forelock’  ®  zie amethystinum ‘Forelock’  ®
 3   giganteum   purper, grootbloemig   150   VI-VII   20/op  

 18/20  
 3   ‘Gladiator’   lilapurper, grootbloemig   125   V-VI   20/op  

 18/20  
 16/18  

 3   ‘Globemaster’®   asterviolet, grootbloemig   80   VI-VII   24/op  
 20/24  
 18/20  

  ‘Globus’   lilaroze, grootbloemig   50-60  V-VI  8/op 
 ‘Hair’®   zie vineale ‘Hair’®  

 3   hirtifolium var. album   wit, grootbloemig   120   VI   20/op  
 18/20  
 16/18  

 ‘His Excellency’   zie macleanii ‘His Excellency’  
 hollandicum   zie afl atunense  
 –  ‘Purple Sensation’   zie afl atunense ‘Purple Sensation  

 3   ‘Jackpot’   lilapurper   70-90   V-VI   14/op  
 3   jesdianum   ‘Akbulak’   violet   50   V-VI   10/op  
 3   –  ‘Early Emperor’   paars, grootbloemig   80   VI   14/op  

 karataviense   purperroze, met paarse nerven   20   V-VI   14/op  
 12/14  
 10/12  

 5   –  ‘Ivory Queen’®   ivoorkleurig wit   20   V-VI   14/op  
 12/14  
 10/12  

  ledebourianum   lilaroze, leverbaar vanaf 15 
september   45-50   V-VII   I

 luteum   zie moly  

 3  

 –macleanii  
‘His Excellency’   lilablauw, grootbloemig   90   VII   20/op  

 18/20  
 3   ‘Mars’   lilapurper, grootbloemig   110   VI   18/op  
 3   ‘Mercurius’®   violetroze   80   VI   10/op  
 3   ‘Metallic Shine’®   amethystpurper   70   VI   10/op  
 3   ‘Miami’®   lilapurper   80   VII   12/op  

 10/12  
5  ‘Millennium’ purperroze, levertijd vanaf oktober, 

(nieuw) 40 VII-IX I
 moly   (syn. A. luteum), geel   25   VI-VII   #   5/op  

 #   4/5  
 3   –  ‘Jeannine’   geel   35   VI-VII   #   6/op  

 ‘Mont Blanc’   zie stipitatum ‘Mont Blanc’  
 multibulbosum   zie nigrum  
 neapolitanum   wit   35   V   #   4/op  

 #   3½/4  
 nevskianum   purper   15   V-VI   10/op  

 3   nigrum   (syn. A. multibulbosum), wit   60-80   VI   12/op  
 10/12  

 3   –  ‘Pink Jewel’®   zachtroze   75   VII   10/op  
 2   nutans   lilaroze,   leverbaar vanaf 15 

september  30   VII-VIII   I  
2  obliquum   geelgroen   80-100   VI   I  

 oreophilum   (syn. A. ostrowskianum), roze   15-20   VI   #   4/op  
 #   3½/4  

 5   ‘Ostara’®   paarsrood   40   V-VI  14 /op
 12/14 

 ostrowskianum   zie oreophilum  
 2   paradoxum var.                                                                                                                                             

   normale   (Armbloemiglook), zuiver wit   25   IV   I  
‘Party Balloons’®  purperroze, grootbloemig, (nieuw) 60 V-VI 18/op

16/18

Vervolg  Allium

Allium 
‘Globemaster’®

Allium nevskianum Allium nigrum

Allium nigrum 
‘Pink Jewel’®

Allium obliquum

Allium hirtifolium var. 
album

Allium karataviense 
‘Ivory Queen’®

Allium amethystinum   
’Forelock’®

Allium
 ‘Globus’

Allium 
‘Mars’

Allium 
‘Mercurius’®

Allium
 ‘Miami’®

Allium moly 
‘Jeannine’
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 3   ‘Pinball Wizard’   donkerviolet, grootbloemig   80-90   V-VI   20/op  
2    plummerae  wit met zachtroze gloed 30-40   VI-VIII  I  

 ‘Powder Puff ’®   violetpaars, grootbloemig   50   V-VI   12/op  
 10/12  

 pulchellum   zie carinatum ssp. pulchellum  
 –  ‘Album’   zie carinatum ssp. pulchellum ‘Album’  

 3   ‘Purple Caila’   violet, grootbloemig   80-90   V-VI   20/op  
 18/20  

 3   ‘Purple Rain’   paars, grootbloemig   90   V-VI   12/op  
 10/12 

 2   ramosum   wit  , leverbaar vanaf 15 september  25-30   VIII   I  
 ‘Red Mohican’  ®  zie amethystinum ‘Red Mohican’  ®
 roseum   roze   35   V   #   5/op  

 #   4/5  
 rotundum   (Ronde look), lilapurper   50-60   VI-VII   3/op  
‘Round ‘n Purple’ violet, grootbloemig 90 VI-VII 20/op

18/20
 sativum ssp.   
 ophioscorodon   (Spiraalknofl ook), donkerpurper   60-100   VI-VII   I  

 2   schoenoprasum  
 ‘Forescate’  

 (Bieslook), donkerroze  , leverbaar 
vanaf 15 september  35   VI-VII   I  

 5   schubertii   violetroze, grootbloemig   45   V-VI   14/op  
 12/14  
 10/12  

 3   scorodoprasum ‘Art’®   (Slangenlook), groene sprieten met 
paarse bloemkoppen   110   VI   5/op  

 2   senescens   rozerood, leverbaar vanaf oktober   50-60   VII-VIII   I  
 2  –  ssp. montanum   lilaroze, leverbaar vanaf oktober   25   VII-VIII   I  

siculum   ssp 
bulgaricum (syn. Nectaroscordum siculum   ssp 

bulgaricum), groen purper, hangend 80-100      V-VI 10/op   
8/10

 3   ‘Silver Spring’®   zie basalticum ‘Silver  Spring’®  
 3   sphaerocephalon   (Trommelstok), purper   60   VII-VIII   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 ‘Spider’®   (zie Toabago®)
 3   ‘Statos’   lilapurper, grootbloemig   120   V-VI   14/op  
 3   stipitatum   violetlila, grootbloemig   100   V   20/op  

 18/20  
 3   – ‘Mont Blanc’   wit, grootbloemig   100   V-VI   20/op  

 18/20  
 3   – ‘Mount Everest’   wit, grootbloemig   125   VI   20/op  

 18/20  
 3   – ‘White Giant’   wit, grootbloemig   130-150   V   20/op  

 18/20  
‘Summer Beauty’®  lilapaars, leverbaar vanaf oktober,

(nieuw) 40 VII-VIII I
 3   ‘Summer Drummer’®   paars met wit   130-180   VII-VIII   12/op  

 3  ‘Toabago’®  (syn. A. Spider’®) Driekantig look), 
violetroze, grootbloemig  50-60 VII 10/op

 tripedale   roze, (syn. Nectaroscordum tripedale)     100-150 V-VI      10/op
 2   triquetrum   wit met groen streepje   40   V   5/op  
 2   tuberosum   (Chinese bieslook), wit  , leverbaar 

vanaf 15 september  40-50   VII   I  
 unifolium   purperroze   30   V-VI   #   5/op  

 #   4/5  
 – ‘Eros’®   violetroze   30-35   VI      #  5/op  

 3  ‘Universe` purper, grootbloemig, (nieuw) 80-90 VI-VII 18/op

Allium sativum ssp. 
ophioscordon

Allium schoen. 
‘Forescate’

Allium  stipitatum 
‘White Giant’

Allium siculum ssp 
bulgaricum

Allium  ‘Summer 
Drummer’®  

Allium basalticum 
‘Silver Spring’®  

Allium schubertii

Allium tripedale

Allium 
sphaerocephalon

Allium triquetrum

Allium stipitatum 
‘Mount Everest’

Allium unifolium Allium  unifolium 
‘Eros’®  



hoogte
in cm bloeitijd 

Euro
maat per 1000 

www.csweijers.nl

6

 2   ursinum   (Daslook), wit   30-35   IV-V      #  I  
 3   vineale ‘Dready’®   (Kraailook), sprieterige bloemvorm   140   VI      #  5/op  

 3   –  ‘Hair’®  (Kraailook), rood-paarsachtige 
bolletjes op de steel met daaruit 
frisgroene sprieten   80-100   VI-VIII  #      5/op  

 #   4/5  
 3   ‘Violet Beauty’   violet   60-80   V   10/op  
 3  ‘Yellow Fantasy’®  geel, groene gloed, (nieuw) 30-40 VI 6/op
 2   zebdanense   (Bochtig look), wit   25   IV   4/op  

 gemengd   VI-VIII   #   5/op  
 #   4/5  

 Amarcrinum  

 3   howardii   (Crinodonna), roze, import   75   IX-X   24/op  
 20/24  

 Amaryllis  

 3   belladonna   roze, import   50-60   IX   24/op  
 22/24  
 20/22  
 18/20  

 Amaryllis             zie Hippeastrum 

 Anemone  

 2   apennina var. alba   wit   10-15   III   I  
 2   –  ‘Petrovac’   donkerblauw   10-15   III   I  
 2   blanda ‘Blue Shades’   (Oosterse anemoon), blauw 

gevarieerd   10-15   III   #   5/op  
 #   4/5  

 5   –  ‘Blue Splendour’   licht violetblauw met een licht 
centrum    15   III   5/op  

 5   –  ‘Charmer’   donkerroze   10-15   III   5/op  
 5   –  ‘Pink Star’   donkerroze   10-15   III   5/op  
 5   –  ‘Radar’   violetrood met wit centrum   10-15   III   5/op  
 5   –  ‘Violet Star’   amethyst-violet   10-15   III   5/op  
 5   –  ‘White Splendour’   zuiver wit, ongebroken   15   III   #    7/op  

 #   5/7  
 5   –  ‘White Splendour’   zuiver wit, breuk   15   III   #   5/7  

 –  ideaal gemengd   alle kleuren   10-15   III      #  5/op  
 –  gemengd   10-15   III   #   6/op  

 #   5/6  
  #    4/5 

 2   nemorosa   (Bos anemoon), wit, Hollands geteeld   10   III-IV   #    I  
 2   nemorosa   (Bos anemoon), wit, import   10   III-IV   #   I  
 2   –  ‘Blue Eyes’   (Bos anemoon), wit met blauw hartje, 

dubbelbloemig   15   III-IV   I  
 2   –  ‘Bracteata Plenifl ora’   (Bos anemoon), wit met groen, 

semi dubbel   15   III-IV   I  
 2   –  ‘Hilda’   (Bos anemoon), zuiver wit   15   III   I  
 2   –  ‘Lychette’   (Bos anemoon), wit   15   III   I  
 2   –  ‘Robinsoniana’   (Bos anemoon), lavendelblauw   20-25   III-IV   I  
 2   –  ‘Royal Blue’   (Bos anemoon), violetblauw   20-25   III-IV   I  
 2   –  ‘Vestal’   (Bos anemoon), wit, dubbelbloemig   10   III-IV   I  
 2   ranunculoides   (Bos anemoon), geel   15   III-IV   I  

Amarcrinum howardii Amaryllis belladonna

Anemone nemorosa 
‘Robinsoniana’

Anemone 
ranunculoides

Anemone blanda
 ‘Blue Shades’

Allium 
‘Yellow Fantasy’®  

Anemone blanda 
‘White Splendour’

Anemone nemorosa 
‘Blue Eyes’

Anemone nemorosa 
‘Hilda’

Anemone nemorosa 
‘Bracteata Plenifl ora’

Vervolg  Allium
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 Anemone coronaria, enkel (Windbloem)  

 3   –  De Caen   prima mengsel   25   V   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  
 #   5/6  
 #   4/5  
 #   3/4  

3 - bicolor wit   met rode ring binnenzijde bloem 25 V  # 8/op
# 7/8
# 6/7
# 5/6
# 4/5
# 3/4

 3   –  ‘Bride’   wit   25   V   #   8/op  
 3   –  ‘Hollandia’   (‘His Excellency’), rood   25   V   #   7/8  
 3   –  ‘Mr. Fokker’   (‘Blue Poppy’), blauw   25   V   #   6/7  
 3   –  ‘Sylphide’   violet   25   V   #   5/6  

 #   4/5  

 #  3/4  

 Anemone coronaria, dubbel (Windbloem)

 3   –  St. Brigid   prima mengsel   25   V   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  
 #   5/6  
 #   4/5  
 #   3/4  

 3   –  ‘Admiral’   violet   25   V   8/op  
 3   –  ’Governor’   rood   25   V   #   7/8  
 3   –  ‘Lord Lieutenant’   blauw   25   V   #   6/7  
 3   –  ‘Mount Everest’   wit   25   V   #   5/6  

 #   4/5  

 #   3/4  

 Arum  

 dracunculus   zie Dracunculus vulgaris  
 2   italicum   (Aronskelk), rode bessen, import   30   IV-V   10/op  

 8/10  
 2   italicum marmoratum   (Aronskelk), rode bessen, 

Hollands geteeld   30   IV-V   6/op  
 4/6  

 2   maculatum   (Gevlekte aronskelk), groen-geel, 
import   15-25   IV-V   I  

 Bellevalia  

 pycnantha   (syn. Muscari parodoxum), 
donkerpaars   25-30   V   #   7/op  

 –  ‘Green Pearl’   (syn. Muscari paradoxum ‘Green 
Pearl’), groenkleurig verlopend 
naar wit   25-30   V   6/op  

 romana   (syn. Hyacinthus romanus), wit met 
groen, violet getint   25-30   V   #   7/op  

Bellevalia romanaBellevalia pycnantha 
‘Green Pearl’

Bellevalia pycnanthaArum maculatum

Arum italicumAnemone coronaria 
‘Mount Everest’

Anemone coronaria 
‘Lord Lieutenant’

Anemone coronaria 
‘Governor’

Anemone coronaria 
St. Brigid

Anemone coronaria 
‘Admiral’

Anemone coronaria
 ‘Sylphide’

Anemone coronaria 
‘Mr. Fokker’

Anemone coronaria 
‘Hollandia’
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 Brodiaea              zie Triteleia en Dichelostemma 

 3   californica   purperroze, levertijd vanaf september   80   VI-VII   5/op  
 3   –  ‘Babylon’®   roze, levertijd vanaf september   50-60   VI-VII   5/op  

 Bulbocodium  

vernum  zie Colchicum bulbocodium  

 Calla                       zie Zantedeschia 

 Calochortus (Vlindertulp)  

 ‘Cupido’®   roze   30   VI   #   4/op  

 Camassia (Prairielelie)    

 cusickii   lichtblauw   65   V-VI   14/op  
 12/14  

 2   –  ‘Zwanenburg’   wisteriablauw   65   V-VI   14/op  
 esculenta   zie quamash  

 2   leichtlinii ‘Alba’   crème   80   V-VI   14/op  
 12/14  

 2   –  ‘Blue Candle’   lichtblauw   100   V-VI   14/op  
 2   –  ‘Blue Heaven’   hemelsblauw   65   V-VI   14/op  
 2   –  ‘Caerulea’   donkerblauw   80   V-VI   14/op  

 12/14  
 2   –  ‘Sacajawea’®   crème, bontbladig   80   V-VI   14/op  
 2   –  ‘Semiplena’   crème, semi-dubbel   80   V-VI   14/op  
 2   quamash   (syn. C. esculenta), donkerblauw   35   V-VI   #   6/op  

 #   5/6  
 2   –  ‘Blue Melody’   donkerblauw, bontbladig   35   V-VI      #  6/op  
 2   –  ‘Orion’   violet   30   V-VI   #   6/op  

 Chionodoxa (Sneeuwroem)    

 2   forbesii   blauw   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

 2   –  ‘Blue Giant’   blauw   15-20   II-III   5/op  
 2   –  ‘Pink Giant’   roze   15-20   II-III   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 2   –  ‘Rosea’   roze   10-15   II-III   #   5/op  
 gigantea   zie luciliae  
 –  ‘Alba’   zie luciliae ‘Alba’  

 2   luciliae   (syn. C. gigantea), blauw, wit hart   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

 2   –  ‘Alba’   (syn. C. gigantea ‘Alba’), wit   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

 2   –  ‘Rosy Queen’®   rozeviolet   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

 2   –  ‘Violet Beauty’®   licht blauwviolet   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

 2   sardensis   donkerblauw   10-15   II-III   #   5/op  
 #   4/5  

Camassia leichtlinii
 ‘Alba’

Camassia quamash 
‘Orion’

Calochortus
 ‘Cupido’®

Camassia leichtlinii 
‘Blue Heaven’

Brodiaea californica 
‘Babylon’®

Chionodoxa forbesii
 ‘Blue Giant’

Chionodoxa forbesii 
‘Pink Giant’

Chionodoxa luciliae 
‘Alba’

Chionodoxa sardensisChionodoxa luciliae 
‘Violet Beauty’®
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 Colchicum (Herfsttijloos) –  najaarsbloeiend    

 2   autumnale   (syn. C. autumnale var. minor), roze   12   X   13/op  
 2   –  ‘Alboplenum’   wit, dubbel   10   IX-X   13/op  
 2   –  ‘Album’   wit   12   IX-X   13/op  
 2   –  ‘Plenifl orum’   (syn. C. autumnale ‘Roseum Plenum’), 

roze   10   X   13/op  
 –  ‘Roseum Plenum’   zie autumnale ‘Plenifl orum’  
 –  var. major   zie byzantinum  
 –  var. minor   zie autumnale  

 2   bornmuelleri   violet   15   IX-X   20/op  
 18/20  

 bulbocodium   (syn. Bulbocodium vernum), lilaroze, 
voorjaarsbloeiend   15   II   6/op  

 2   byzantinum   (syn. C. autumnale var. major), lilaroze   15   IX-X   24/op  
 20/24  
 18/20  

 2   –  ‘Innocence’   wit met roze puntjes   15   IX-X   18/op  
 2   cilicicum ‘Purpureum’   purper   10-12   IX-X   20/op  

 18/20  
 2   ‘Dick Trotter’   campanula-violet met witte keel   15   IX-X   20/op  
 2   ‘Giant’   donkerlila   15-20   IX-X   24/op  

 20/24  
 18/20  

 2   giganteum   zachtlila   15-20   X   18/op  
 2   ‘Harlekijn’   amethyst-violet   12-15   IX-X   13/op  
 2   ‘Lilac Bedder’   violetpurper met witte keel   15   X   18/op  
 2   ‘Lilac Wonder’   violetroze   15-20   X   20/op  

 18/20  
 2 ‘Nancy Lindsay’ mauve-violet 10 IX-X 14/op

 pannonicum  zie ‘Nancy Lindsay’
 2   ‘Rosy Dawn’   helderroze met wit hart   15-20   IX-X   18/op  
 2   speciosum   violet, witte keel   15   X   14/op  
 2   –  ‘Album’   wit, grootbloemig   15   X   14/op  
 2   ‘Violet Queen’   violet   15   X   13/op  
 2   ‘Waterlily’   mauve, dubbel   12   IX-X   18/op  

 16/18  
 14/16  

 Convallaria (Lelietje van dalen)    

 2

3  
 majalis   wit, plantkiemen, import, levertijd 

vanaf oktober   20-30   V-VI   I  

 2

3  
 –  ‘Prolifi cans’  wit, semi-dubbel, levertijd vanaf 

oktober   20-30   V-VI   I  
 2

3  
 –  rosea   roze, levertijd vanaf oktober   20-30   V-VI   I  

Colchicum 
bulbocodium

Colchicum 
‘Dick Trotter’

Colchicum 
byzantinum

Colchicum 
‘Harlekijn’

Colchicum automnale
‘Album’

Colchicum
 ‘Waterlily’

Convallaria majalis

Colchicum
 ‘Rosy Dawn’

Convallaria majalis 
‘Prolifi cans’

Convallaria majalis 
rosea 
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 Corydalis  

 bulbosa   zie cava  
 2   cava   (Holwortel), (syn. C. bulbosa), 

purperroze of wit, import   20   III   I  
 2   decipiens   (Vogeltje op de kruk), purperroze   25   III   5/op  
 2   solida   (Vogeltje op de kruk), licht 

purperroze   20   III   5/op  
 2   –  ‘Beth Evans’®   (Vogeltje op de kruk), zachtroze   10-15   III   6/op  

 5/6  
 2   –  ‘G.P. Baker’   (Vogeltje op de kruk), roze-rood   10-15   III   6/op  
 2   –  ‘Purple Bird’®   (Vogeltje op de kruk), lilapurper   20   III   6/op  
 2   –  ‘White Swallow’   (Vogeltje op de kruk), wit   20   III   5/op  

 Crocus  –  najaarsbloeiend    

 2   cartwrightianus  ‘Albus’   wit   10   IX-X   6/op  
 2   karduchorum   lila met witte keel   10   X   6/op  
 2   kotschyanus   (syn. C. zonatus), lila   8   X   #    9/op  

 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Albus’   (syn. C. zonatus ‘Albus’), wit   8   X   5/op  
 2   laevigatus ‘Fontenayi’   lila, purper gestreept   8   XII   4/op  
 2   ligusticus   (syn. C. medius), lilapurper   15-20   X   5/op  
 2   medius   zie ligusticus  
 2   ochroleucus   wit, kleinbloemig   8   X   5/op  
 2   pulchellus   zacht lila, gele keel   10-15   X   5/op  
 2   –  ‘Zephyr’   wit, buitenzijde witgrijs, oranje 

meeldraden   10   IX-X   5/op  
 2   sativus   (Saff raancrocus), violetpaars, donker 

gestreept   8   X   10/op  
 9/10  

    #  8/9  
 #   7/8  

 2   serotinus ssp.  
 salzmannii   donkerlila   10   X   6/op  

 2   speciosus ssp.   
 speciosus   lilablauw   10-15   IX-X   #   6/op  

   #    5/6
 2   –  ‘Aitchinsonii’   zachtblauw   10-15   IX-X   5/op  
 2   –  ‘Albus’   wit   10-15   IX-X   5/op  
 2   –  ‘Artabir’   lichtblauw   10-15   IX-X   5/op  
 2   –  ‘Cassiope’   violetblauw   10-15   IX-X   5/op  
 2   –  ‘Conqueror’   blauw   10-15   IX-X   #   6/op  

  #    5/6 
 2   –  ‘Oxonian‘   donker violetblauw   10-15   IX-X   5/op  

 zonatus   zie kotschyanus  
 –  ‘Albus’   zie kotschyanus ‘Albus’  

 2   gemengd   8-15   IX-X   #    5/op  



Crocus ochroleucus

Corydalis solida 
‘G.P. Baker’

Crocus sativus

Corydalis solida 
‘Purple Bird’’ ®

Crocus speciosus ssp. 
‘Oxonian’

Corydalis solida 
‘White Swallow’®

Crocus kotschyanus

Corydalis cava

Crocus ligusticus

Corydalis solida 
‘Beth Evans’®

1 =  border /pot
2 =  verwildering
3 =  snij
4 =  snij licentie
5 =  perk
6 =  kwekersrecht
7 =  trademark
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 Crocus  –  voorjaarsbloeiend    

 2   angustifolius   (‘Cloth of Gold’), (syn. C. susianus), 
diep geel met brons   10-12   II   #    5/op  

 aureus   zie fl avus ssp. Flavus  
 2   bifl orus  ‘Miss Vain’   wit   15-20   III   #   5/op  
 2   – weldenii ‘Albus’   wit   10-12   II-III   5/op  
 2   –  weldenii ‘Fairy’   wit met purper blush   10-12   II-III   5/op  
 2   chrysanthus  ‘Advance’   barnsteengeel, buitenzijde violet   15-20   III   5/op  
 2   –  ‘Ard Schenk’   wit   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Blue Pearl’   lichtblauw   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Cream Beauty’   crèmegeel   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Dorothy’   lichtgeel, purper geveerd   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Fuscotinctus’   donkergeel, purper getint   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Gipsy Girl’   donkergeel, purper gestreept   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Goldilocks’   diepgeel, purperbruine voet   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Herald’   primulageel, buitenzijde purper   15-20   III   5/op  
 2   –  ‘Ladykiller’   purperblauw met witte rand   15-20   III   5/op  
 2   –  ‘Prins Claus’   blauw met wit   15-20   III   #   5/op  
 2   –  ‘Romance’   citroengeel, buitenzijde blauwgrijs   15-20   III   #   5/op  
 2   – gemengd   mengsel van kleuren   15-20   III   #   6/op  

 #   5/6  
 2   corsicus   lila geaderd op witte ondergrond,   10-12   III   5/op  
 2   ‘Early Gold’   goudgeel met purperen strepen   10-15   II-III   #   5/op  
 2   etruscus ‘Rosalind’   zilverkleurig met lavendelblauw,   10-12   III-IV   #    5/op  
 2   –  ‘Zwanenburg’   violetblauw   10-12   III-IV   #   5/op  
 2   fl avus ssp. fl avus   (syn. C. aureus), geel   10-15   III-IV   5/op  
 2   fl eischeri   wit   10-12   I-II   4/op  
 2   heuff elianus   purper   10-12   III   4/op  
 2   imperati ‘De Jager’   blauw, geel hart, buitenzijde crème 

en donker generfd   10-12   II-III   5/op  
 2   korolkowii   goudgeel   10-12   II-III   #   6/op  
 2   –  ‘Golden Nugget’ geel 10-12 II-III 5/op
 2   –  ‘Kiss of Spring’   goudgeel   10-12   II-III   6/op  
 2   malyi   wit met geel centrum,    10-12   III-IV   5/op  
 2   minimus   lichtviolet, buitenzijde geelachtig   10-12   II-III   5/op  
   2  –  ‘Spring Beauty’®   binnenzijde lichtblauw, buitenzijde 

purperblauw met witte rand   15-20  III   #  5/op 
 2   olivieri ssp. balansae  

 ‘Orange Monarch’®   oranje geel   10-15   II-III   5/op  
 2   –  ‘Zwanenburg’   goudgeel   8   II   5/op  

sieberi
 2   –  ‘Firefl y’   violetroze   10-12   III   #   5/op  
 2   –  ‘Hubert Edelsten’   lilapurper met wit en geel hart   10-15   II-III   5/op  
 2   –  ssp. sublimis   

 ‘Tricolor’   blauw, witte gloed, gele basis   10-12   III   #   6/op  
 #   5/6  

 2   species gemengd   mengsel van kleuren   15-20   III   #   6/op  
 #   5/6  

 2   susianus   zie angustifolius  
 2   tommasinianus   (boerencrocus), kobaltblauw   10   III   #   5/op  
 2   –  ‘Albus’   wit   10   III   5/op  
 2   –  ‘Barr’s Purple’   violetroze   10   III   #   5/op  
 2   –  ‘Lilac Beauty’   violet, buitenzijde zachtlila 

(alleen Europa)   10   III   #   5/op  
 2   –  ‘Roseus’   cyclaamroze   10   III      #  5/op  
 2   –  ‘Ruby Giant’   robijnpurper   10   III   #   5/op  
 2   –  ‘Whitewell Purple’   purperviolet   10   III   #   5/op  
 2   versicolor ‘Picturatus’   (‘Cloth of Silver’), witpaars gestreept   15   III-IV   5/op  
 2   ‘Yalta’   lichtblauw violet   10-12   III-IV      #  5/op  



Crocus chrysanthus
‘Dorothy’

Crocus tommasinianus 
‘Albus’

Crocus etruscus 
‘Rosalind’

Crocus tommasinianus 
‘Ruby Giant’

Crocus angustifolius

Crocus bifl orus 
‘Miss Vain’

Crocus chrysanthus 
‘Advance’

Crocus korolkowii 
‘Kiss of Spring’

Crocus chrysanthus
 ‘Prins Claus’

Crocus sieberi ssp. sublimis 
‘Tricolor’
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 Crocus  –  voorjaarsbloeiend grootbloemig    

 2   fl avus ‘Golden Yellow’   (syn. C. Grote Gele), geel  15   III   #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   vernus  ‘Flower Record’   violet   15   III     #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Grand Maître’   lavendelblauw   15   III     #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Jeanne d’Arc’   wit   15   III   9/10  
   #  8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘King of the Striped’   amethistviolet gestreept   15   III  #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Pickwick’   gestreept   15   III     #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Remembrance’   donkerblauw   15   III   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 2   –  ‘Vanguard’   lichtblauw-violet   15   III   9/10  
   #  8/9  
 #   7/8  

 2   –  gemengd   mengsel van kleuren   15   III     #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 Cyclamen (Alpenviooltje/Varkensbrood) (Citesplichtig)  

 2   cilicium   zachtroze, import (najaarsbloeiend)   10   X-XI   15/op  
 13/15  
 10/13  

 2   –  ‘Album’   wit (najaarsbloeiend)   6-8   X-XI   8/op  
 2   coum ‘Album’   wit (voorjaarsbloeiend)   6-8   I-III   8/op  
 2   coum hybriden   roze, import (voorjaarsbloeiend)   6-8   I-III   15/op  

 13/15  
 10/13  

 2   hederifolium   (syn. C. neapolitanum), roze, import 
(najaarsbloeiend)   10-13   X-XI   30/35  

 25/30  
 20/25  
 15/20  
 13/15  
 10/13  

 2   – ‘Album’   (syn. C. neapolitanum ‘Album’), wit 
(najaarsbloeiend)   10-13   X-XI   10/op  

 8/10  
 neapolitanum   zie hederifolium  
 –  ‘Album’   zie hederifolium ‘Album’  

 5   persicum   donker lilaroze, import 
(voorjaarsbloeiend)   15   XII-IV   14/op  

 12/14  

Cyclamen hederifolium

Cyclamen coum hybriden

Crocus fl avus 
‘Golden Yellow’

Crocus vernus 
‘Remembrance’

Crocus vernus 
‘King of the Striped’

Crocus vernus 
‘Jeanne d’Arc’

Crocus vernus 
‘Grand Maître’

Vervolg  Crocus
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 Dichelostemma    

 3   congestum   (syn. Brodiaea congesta), purper met 
witte topjes   60   VI-VII  #    5/op  

 3   ida-maia   ida-maia (syn. Brodiaea coccinea), 
rood met gele topjes   60   VI-VII  #    5/op  

 3   ‘Pink Diamond’®   (syn. Brodiaea ‘Pink Diamond’®), roze 
met witte topjes   60   VI-VII  #    5/op  

 Dracunculus (Drakenlelie / Drakenwortel)    

 2   vulgaris   (syn. Arum dracunculus), purper, 
import   (alleen Europa)  60   V   30/op  

 25/30  
 20/25  
 15/20  
 13/15  

 Eranthis (Winterakoniet)    

 2   cilicica   donkergeel, Hollands geteeld   5   II-III   5/op  
#    4/5  
 #   3½/4  

 2   cilicica   donkergeel, import   5   II-III   5/op  
   #  4/5  
 #   3½/4  

 2   hyemalis   geel, Hollands geteeld   5   II-III   5/op  
4/5

 3½/4  

 Eremurus (Naald van Cleopatra)    
Leverbaar vanaf 01-09-2020

 bungei   zie stenophyllus  
 3   ‘Emmy Ro’   geel-oranje   125   VI   I  
 3   ‘Foxtrot’   roze   125   VI   I  
 3   himalaicus   wit   150   VI   I  
 3   isabellinus ‘Cleopatra’   oranjeroze   125   VI   I  
 3   –  ‘Moneymaker’   geeloranje   125   VI   I  
 3   –  ‘Oase’   donkerroze   125   VI   I  
 3   –  ‘Romance’   roze   125   VI   I  
 3   ‘Line Dance’   wit   125   VI   I  
 3   ‘Pinokkio’   oranje   125   VI   I  
 3   ‘Rexone’   bruingeel   125   VI   I  
 3   robustus   roze   175-200   VI   I  
 3   Ruiter gemengd   prima mengsel   125   VI   I  
 3   Shelford-hybriden   prima mengsel   125   VI   I  
 3   stenophyllus   (syn. E. bungei), geel   90   VI   I  
 3   ‘Tap Dance’   geelgroen   125   VI   I  
 3   ‘Tropical Dream’   roomwit   100-120   VI   I  
 3   ‘White Beauty   

 Favourite’®   wit   125   VI   I  

Eranthis hyeamalis

Dichelostemma 
ida-maia

Dracunculus vulgaris

Dichelostemma 
congestum

Eremurus 
robustus

Eremurus 
stenophyllus

Eremurus 
‘Pinokkio’

Eremurus isabellinus
 ‘Romance’

Dichelostemma 
‘Pink Diamond’ ®  

Eremurus 
‘Line Dance’
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 Erythronium (Hondstand)    

 2   dens-canis   gemengd   10   III   I  
 2   –  japonicum   purperroze, import   10   III   I  
 2   –  ‘Lilac Wonder’   lilapaars   10   III   I  
 2   –  ‘Purple King’   cyclaampurper   10   III   I  
 2   –  ‘Rose Queen’   roze   10   III   I  
 2   –  ‘Snowfl ake’   wit   10   III   I  
 2   ‘Pagoda’   geel   20-25   IV-V   I  
 2   revolutum 

   ‘White Beauty’   roomwit met geel hart   20-25   IV   I  

 Freesia    Geschikt voor kascultuur 

 3   enkelbloemig   donkerblauw   40-50   V-VI   5/op  
 geel   40-50   V-VI   5/op  
 lichtblauw   40-50   V-VI   5/op  
 rood   40-50   V-VI   5/op  
 roze   40-50   V-VI   5/op  
 wit   40-50   V-VI   5/op  
 gemengd (droogverkoop)   40-50   V-VI   #   5/op  

 3   dubbelbloemig   blauw   40-50   V-VI   5/op  
 geel   40-50   V-VI   5/op  
 paars   40-50   V-VI   5/op  
 roze   40-50   V-VI   5/op  
 wit   40-50   V-VI   5/op  
 gemengd (droogverkoop)   40-50   V-VI   #   5/op  

 Fritillaria Crown (Keizerskroon)  

 ‘Argenteovariegata’   (imperialis), oranje met wit, 
zilverachtig blad   90-100   IV-V   20/op  

 ‘Aureomarginata’   (imperialis), rood, met goud-bont 
blad   90-100   IV-V   20/op  

 ‘Aurora’   (imperialis), oranjerood   90-100   IV-V   24/op  
 20/24  
 18/20  

 3   ‘Early Dream’®   oranjegeel   75   IV   20/op  
 16/20  

 3   ‘Early Fantasy’®   brons, uitlopend naar wit   50-80   IV   20/op  
 16/20  

 3   ‘Early Magic’   geel   100   III-IV   20/op  
 16/20  

 3   ‘Early Passion’®   bronsgeel   110   III-IV   20/op  
 16/20  

 3   ‘Early Sensation’®   lichtgeel,    50-80   III-IV   20/op  
 16/20  

 2     eduardii  oranje   75-90   III-IV   20/op  
 ‘Fasciata’   zie (imperialis) ‘Slagzwaard’  
 ‘Garland Star’®   (imperialis), oranjerood   90-100   IV-V   24/op  

 20/24  
18/20

‘Helena’  ® geel, (nieuw) 75-90 IV-V 20/op
18/20

 inodora ‘Sunset’®   oranje, reukloos   110   III-IV   20/op  
 16/20  

 ‘Kroon op Kroon’   zie (imperialis) ‘Prolifera’  
 ‘Lutea’   (imperialis), geel   90-100   IV-V   24/op  

 20/24  

Erythronium 
‘Pagoda’

Fritillaria 
‘Early Fantasy’®

Freesia 
dubbelbloemig rood

Freesia enkelbloemig  
wit

Erythronium 
‘White Beauty’

Fritillaria
 ‘Helena’®

Erythronium 
dens-canis

Fritillaria 
‘Argenteovariegata’

Freesia 
dubbelbloemig geel

Freesia enkelbloemig 
donkerblauw
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 18/20  
 ‘Maxima Lutea’   (imperialis), geel, grootbloemig   90-100   IV-V   24/op  

 20/24  
 18/20  

 ‘Orange Beauty’®   (imperialis), oranjerood   125   IV-V   24/op  
 20/24  

‘Paradise Beauty’ bronsgeel, (nieuw) 90-110 ?IV-V 20/op
18/20

 ‘Premier’   (syn. F. (imperialis) ‘The Premier’), 
oranje   90-100   IV-V   20/op  

 ‘Prolifera’   (imperialis), rood   90-100   IV-V   20/op  
‘Red Beauty’ bruinrood, (nieuw) 90-100 IV-V 20/op
 ‘Rubra’   (imperialis), rood   90-100   IV-V   24/op  

 20/24  
 18/20  

 ‘Rubra Maxima’   (imperialis), rood, grootbloemig   90-100   IV-V   24/op  
 20/24  
 18/20  

‘Striped Beauty’
(imperialis), geel met oranjerood, 
(nieuw) 90-100 IV-V 20/op

 ‘William Rex’   (imperialis), bronsrood   70-80   IV-V   24/op  
 20/24  
 18/20  

componisten-lijn:  

 –  ‘Bach’   oranjerood   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Beethoven’   oranje   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Brahms’   oranjezalm   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Chopin’   rood   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Mahler’   oranjebruin   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Satie’   roodbruin   70   IV-V   14/op  
 –  ‘Vivaldi’   oranjegeel   70   IV-V   14/op  

 Fritillaria meleagris (Kievitsbloem)    

 2   ‘Alba’   wit   20   IV-V   6/op  
 2   gemengd   15-20   IV-V     #  7/op  

 #   6/7  
 #   5/6  

 Fritillaria persica    

 3   persica   purperkleurig, Hollands geteeld   75-100   IV-V   24/op  
 20/24  
 18/20  

 3   –  ‘Green Dreams’®   licht purper verlopend naar groen,    75-100   IV-V   20/op  
 3   –  ‘Ivory Bells’   groenkleurig verlopend naar crème 

(speciale selectie)   75-100   IV-V   24/op  
 20/24  

 3   –  ‘Magic Bells’®   purper verlopend naar crème,    75-100   IV-V   20/op  
 3   –  ‘Twin Towers Tribute’   donker purper, geeft twee stelen per 

bol   75-100   IV-V   20/op  
3        –  wit    (syn. F. persica Alba), groenkleurig 

verlopend naar crème 75-100      IV-V    20/op



Fritillaria
 ‘Rubra Maxima’ 

Fritillaria persica en 
‘Ivory Bells’

Fritillaria 
‘Striped Beauty’

Fritillaria 
‘William Rex’

Fritillaria 
‘Maxima Lutea’

Fritillaria 
‘Red Beauty’

Fritillaria
 ‘Beethoven’

Fritillaria
 ‘Vivaldi’

Fritillaria meleagris 
‘Alba’

Fritillaria meleagris 
gemengd
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 Fritillaria species    

 3   acmopetala   olijfgroen, purperbruin gespikkeld   50   IV-V   7/op  
 6/7

 assyriaca   zie uva-vulpis  
 bucharica ‘Giant’   wit met groene nerven   25-35   IV-V   6/op  
 camschatcensis   donkerpurper, import   25   IV-V   6/op  
 crassifolia ssp.   
 crassifolia   lichtgroen purper gestreept   15-20   IV-V   6/op  
 davisii   groen met donkerbruin   15   IV   5/op  
 elwesii   purperbruin met groene strepen   30   IV-V   5/op  
 michailovskyi   purperrood met gele rand   20   IV-V   5/op  
 –  multifl ora   purperrood met gele rand, selectie 

van michailovskyi   10-15   IV-V   6/op  
 pallidifl ora   geelbruin gespikkeld   30-35   IV   10/op  
 pontica   lichtgroen, rand purperbruin   20-35   IV-V   6/op  
 raddeana   groengeel   50-80   IV-V   16/op  
 sewerzowii   paarsbruin   30-40   IV-V   16/op  
– ‘Green Eyes’® paars met groen, (nieuw) 30-40 IV-V 16/op
 stenanthera   zachtroze, grijsgroen blad   20   III-IV   6/op  
 thunbergii   crèmewit gespikkeld, groene basis   40   IV-V   5/op  

 3      uva-vulpis   (vossendruif ), (syn. F. assyriaca), 
kastanjebruin met gele rand   25-30   IV-V   #   7/op  

 #   6/7  

 Galanthus (Sneeuwklokje)  (Citesplichtig)  

 2   ‘Atkinsii’   wit, lange bloemen   10-20   II-III   6/op  
 2   elwesii   wit, Hollands geteeld   15-20   II   7/op  

 6/7  
 5/6  

 2   elwesii   wit, import   15-20   II   7/op  
 6/7  
 5/6  

#    4½/5  
 #   4/4½  

 2   –  ‘Mount Everest’®  wit, (nieuw) 20 II 7/op
 ikariae   zie Galanthus woronowii  

  2   ‘Magnet’   sneeuwwit  15-20   II-III   6/op

 2   nivalis   wit, enkel   10-15   II-III   6/op  
 5/6  

   #  4/5  
 2   –  ‘Flore Pleno’   wit, dubbel   10-15   II-III   5/op  

 4/5  
 2   –  ‘Hippolyta’   wit, dubbel   10-20   II-III   6/op  
 2   –  ‘Viridi-apice’   wit, groenpunt   10-20   II-III   5/op  
 2   plicatus ‘Dionysus’   wit dubbelbloemig   15-20   III   6/op  
 2   ‘S. Arnott’   (syn. G. ‘Sam Arnott’), wit, 

grootbloemig   10-15   II-III   5/op  
 2   woronowii   (syn. G. ikariae), wit, glanzend blad, 

Hollands geteeld   15-20   II-III   7/op  
 6/7  

   #  5/6  
 2   woronowii   (syn. G. ikariae), wit, glanzend blad, 

import   15-20   II-III   7/op  
 6/7  

   #  5/6  
 #   4/5  

Fritillaria uva-vulpis

Galanthus 
‘Atkinsii’

Galanthus elwesii 
‘Mount Everest’

Galanthus nivalis 
‘Viridi-apice’

Galanthus elwesii

Galanthus 
‘Magnet’

Galanthus woronowii

Fritillaria acmopetala Fritillaria bucharica 
‘Giant’

Fritillaria davisii Fritillaria elwesii

Fritillaria 
michailovskyi

Fritillaria raddeana

Vervolg  Fritillaria
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 Geranium (Knolooievaarsbek)    

 2   tuberosum   roze   20-25   IV-V     #   5/op  

 Gladiolus  

 byzantinus   zie communis ssp. byzantinus  
 carneus   wit met roze gloed en donkere vlek, 

import   50   V-VI   5/op  
 2   communis ssp.   

 byzantinus   (syn. G. byzantinus), violetrood   50   V-VI   #   6/op  

 Gynandriris (Moraea)    

 sisyrinchium   (syn. Iris sisyrinchium), violetblauw   10-30   V   #   5/op  

 Hermodactylus (Vingerknol)    

 tuberosus   (syn. Iris tuberosa), lichtgroen met 
purperen vlekken   25-30   V   I  

 Hippeastrum (Amaryllis)    

 5   donkerrood   40-60   40/op  
 5   gestreept   40-60   38/40  
 5   lila   40-60   36/38  
 5   oranje   40-60   34/36  
 5   rood  40-60   32/34  
 5   roze  40-60   30/32  
 5   roze-wit  40-60   28/30  
 5   wit   40-60   26/28  
 5   zalm   40-60   24/26  

 Hyacinthoides (Boshyacint)    

Kleinbloemig

 hispanica   (syn. Scilla campanulata)  
2 –  ‘Alba Maxima’  wit 30 V-VI 10/op

   # 8/10
#  7/8  
   # 6/7

 2   –  blauw   blauw   25-30   V-VI   10/op  
   #  8/10  
 #   7/8  
 #  6/7  

 2   –  ‘Rose Queen’  roze   25-30   V-VI   10/op  
#    8/10  
 #   7/8  
 #  6/7  

 2   –  gemengd   25-30   V-VI   10/op  
#    8/10  
 #   7/8  
 #  6/7  Hyacinthoides hispanica blauw

Hippeastrum roze

Hippeastrum oranjeHippeastrum 
gestreept

Hermodactylus tuberosus

Gladiolus communis 
ssp. byzantinus

Geranium tuberosum



       Hippeastrum in kleur worden op soort uitgeleverd. Dit in verband met   
        registratie in het ketenregister. 
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Grootbloemig
hispanica   (syn. Scilla campanulata)  

 2

3  
 –  ‘Dainty Maid’   purperroze  30   V-VI   8/op  

 2  

3
 –  ‘Excelsior’   violetblauw  30   V-VI   10/op  

   #  8/10  

 #   7/8  
 2

3  
 –  ‘Queen of the Pinks’   campanula-violet  30   V-VI   8/op  

 2

3  
–  ‘Miss World’®  roze, (nieuw) 30 V-VI 8/op

 2

3  
 –  ‘White City’   wit   30   V-VI   8/op  

 2   –  ‘White Triumphator’   wit  30   V-VI   10/op  
   3  8/10  
 2   italica   (syn. Scilla italica), violetblauw   20-30   IV-V   10/op  
 2   mauritanica   (syn. Scilla vincentina), lichtblauw   10-15   V   6/op  
2    non-scripta   (Hazenklokje), (syn. Scilla nutans), 

blauw   25-30   V-VI   8/op  
 7/8  

   #  6/7  
non-scripta, selectie (Hazenklokje), (syn. Scilla nutans), 

blauw  , (type English Blue Bells), 
(nieuw) 30 V-VI 7/op

6/7

nutans zie non-scripta

 Hyacinthus  

 multifl ora  
 5   –  ‘Blue Pearl’   blauw   25   IV-V   I  
 5   –  ‘Pink Pearl’   roze   25   IV-V   I  
 5   –  ‘White Pearl’   wit   25   IV-V   I  

 romanus   zie Bellevalia romana  
   5  roman ‘Blue’  (syn. Romeinse hyacint), blauw, 

import   20-25   III-IV   12/op  
 –  ‘White’   (syn. Romeinse hyacint), wit, import   20-25   III-IV   12/op  

 Ipheion (Oude wijfj es)    

 2   unifl orum   (syn. Triteleia unifl ora), lichtblauw   10-15   IV-V   #   4/op  
 2   –  ‘Alberto Castillo’   (syn. Triteleia unifl ora ‘Alberto 

Castillo’), wit   20   V-VI   #   5/op  
 2   –  ‘Charlotte Bishop’®   (syn. Triteleia unifl ora ‘Charlotte 

Bishop’®), roze   10-15   V-VI   #   4/op  
 2   –  ‘Jessie’®   (syn. Triteleia unifl ora ‘Jessie’®), 

donkerblauw   10   V-VI   #   4/op  
 2   –  ‘Rolf Fiedler’   (syn. Triteleia unifl ora ‘Rolf Fiedler’), 

fl uweelblauw   10   V-VI   #   4/op  
 2   –  ‘Tessa’®   (syn. Triteleia unifl ora ‘Tessa’®), roze   10-15   V-VI   #   4/op  
 2   –  ‘White Star’®   (syn. Triteleia unifl ora ‘White Star’®), 

wit   10-15   V-VI   #   4/op  
 2   –  ‘Wisley Blue’   (syn. Triteleia unifl ora ‘Wisley Blue’), 

violetblauw   10-15   V-VI   #   4/op  

Hyacinthoides 
hispanica 

‘Queen of the pink’

Ipheion unifl orum 
‘Wisley Blue’

Hyacinthoides 
mauritanica

Ipheion unifl orum 
‘Tessa’®

Hyacinthoides non-scripta, selectie

Ipheion unifl orum
 ‘Charlotte Bishop’®

Hyacinthoides 
hispanica
 ‘Excelsior’

Ipheion unifl orum 
‘Alberto Castillo’

Hyacinthoides 
hispanica 

‘Dainty Maid’

Ipheion unifl orum

Vervolg  Hyacinthoides         
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 Iris  

 anglica   zie latifolia  
 aucheri   (juno), blauw   30   IV   I  

 5   bucharica   (juno), wit met gele lip   40   IV   I  
 cycloglossa   blauwviolet met gele vlek   10-15   V-VI   I  

 5   danfordiae   geel   10-15   III   #   6/op  
 #   5/6  

 3   ‘Dardanus’   (regelio-cyclus), lilapurper   40-50   VI   I  
 5   ‘Frank Elder’   zachtblauw met geel   15   III   6/op  
 5   histrioides ‘Finola’   wit met blauw adertje op gele lippen   15   III   6/op  
 5   –  ‘Lady Beatrix    

  Stanley’   helderblauw met geel   15   III   6/op  
 5   –  ‘Palm Springs’   violetblauw met gele blos op de lip   15   III   6/op  
   5  –  var. sophenensis   violetblauw   10-15   I   5/op  
 3   hoogiana   campanula-violet   40-60   V   I  
 5   ‘Katharine Hodgkin’   lichtblauw met groene gloed   15   VI   6/op  
 5   ‘Katharines Gold’   lichtgeel met wit   15   VI   6/op  
 3   latifolia  ‘King of the                                                                                             

Blues’   donkerblauw   50-60   VI   I  
 magnifi ca   (juno), lavendelblauw   40-60   IV-V   I  
magnifi ca f. alba (juno), zuiver wit met oranje blos op 

de lip, (nieuw) 40-60 IV-V I
 5   ‘Sheila Ann Germany’   witblauw met gespikkelde lip   15   II-III   6/op  

 sisyrinchium   zie Gynandriris sisyrinchium  
 tuberosa   zie Hermodactylus tuberosus  
‘Warlsind’ (juno), wit violet en geel met geel en 

bruin op de lip, (nieuw) 40-60 V-VI I

 Iris hollandica    

Fijnbollige op kleur  

 3   blauw   blauw   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   geel   geel   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   wit   wit   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   gemengd   mengsel van kleuren   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

Grofbollige op kleur  

 3   blauw   blauw, levertijd vanaf september   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
# 7/8

 3   geel-wit   geel-wit, levertijd vanaf september   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
# 7/8

 3   paars   paars, levertijd vanaf september   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  

Iris hollandica grofbollig geel-wit

Iris hollandica grofbollig blauw

Iris 
‘Sheila Ann Germany’

Iris 
magnifi ca f. alba

Iris histrioides 
‘Lady Beatrix Stanley’

Iris danfordiaeIris aucheri
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  3   paars - brons - geel   paars - brons - geel, 
levertijd vanaf september (nieuw)  60-80  VI-VII   #    10/op

  #   9/10 
  #   8/9 
# 7/8

 3   wit   wit, levertijd vanaf september   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  

 3   gemengd   mengsel van kleuren, levertijd vanaf 
september   60-80   VI-VII   #   10/op  

 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 Beauty Iris  
 3   ‘Golden Beauty’   goudgeel   50-65   VI-VII   #   8/op  

 #   7/8  
 #   6/7  

 3   ‘Mystic Beauty’®   meerkleurig, blauw geaderd   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   ‘Silvery Beauty’®   meerkleurig, wit-blauw   50-65   VI-VII   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 Andere Iris  

 3   ‘Alaska’®   wit, levertijd vanaf september   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  

 3   ‘Chopin’®   blauw   50-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  

 3   ‘Discovery’®   donkerblauw, levertijd vanaf 
september   50-80   VI-VII   #   10/op  

 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   ‘Discovery Purple‘®   paars  , levertijd vanaf september  60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   ‘Miss Saigon‘®   paars, brons, blauw   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   ‘Montecito’®   geel met cremewit   50-65   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   ‘Paradise’®   paars, (nieuw)   60-80  VI-VII  #     10/op
  #   9/10 
   #   8/9 

Iris hollandica
 ‘Miss Saigon’®

Iris hollandica
 ‘Discovery Purple’®

Iris hollandica
 ‘Discovery’®

Iris hollandica 
‘Chopin’®

Iris hollandica
‘Silvery Beauty’ ®

Iris hollandica 
‘Alaska’®

Iris  hollandica
‘Mystic Beauty’ ®

Vervolg  Irissen

Irissen in kleur worden op soort uitgeleverd. Dit in verband met 
registratie in het ketenregister. 
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 3   ‘Valentine’®   paars   60-80   VI-VII   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  

 3   ‘Young Star’®   fl uweel blauw, levertijd vanaf 
september  60-80  VI-VII    #    10/op

  #    9/10 
  #     8/9

 Speciale Iris  

 3   ‘Autumn Princess’®   brons-bruinkleurig   50-65   VI-VII     #  8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   ‘Lion King’®   geel, bruingeel centrum   50-65   VI-VII  #    7/op  
 #   6/7  

 3     ‘Panther‘®   violetroze  50-65  VI-VII  8/op 

   3   ‘Picasso’®    violetblauw met brons lila geaderde 
lippen   50-65   VI-VII  7/op 

 3   ‘Red Ember’®   bruinrood   50-65   VI-VII  #    7/op  
 #   6/7  

 3   ‘Tigereye’®   (syn. I. ‘Eye of the Tiger’®), dieppaars 
met geaderde bruinzwarte lippen   50-65   VI-VII     #  8/op  

 #   7/8  
 #   6/7  

 Gemengde Iris    

 3   Beauty Super Mix  mengsel van 6 Beauty soorten   50-65   VI-VII     #  8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 3   Dynamic Duet  mengsel van purper en violet   50-65   VI-VII   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   Mahogany Mix  mengsel van geel, brons en bruin   50-65   VI-VII     #  8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

  3   Mysterious 
 Rainbow Mix mengsel van paars, brons, blauw, 

geel en crémewit  50,65  VI-VII  #    10/op 
  #    9/10
  #    8/9
  #   7/8 

 3   Purple Lavender Mix  mengsel van paars en lila   50-65   VI-VII   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3   Tiger Stripe Mix  mengsel van “geaderde” irissen   50-65   VI-VII  #    8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  


Iris hollandica Mysterious Rainbow Mix

Iris  hollandica
 ‘Tigereye’®

Iris hollandica
‘Red Embe  r’®  

Iris hollandica
 ‘Autumn Princess’®
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 Iris reticulata    

 5   reticulata   violetblauw met gele blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Alida’®   lichtblauw met oranjegele blos 
op de lip   15   II-III   #   6/op  

 #   5/6  
 5   –  ‘Blue Hill’®   violetblauw met gele blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 5   –  ‘Blue Note’   blauwviolet met witte blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 5   –  ‘Carolina’   violetblauw met lichtgele blos 

op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Clairette’   lichtblauw met witte blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Eye Catcher’   wit met gele blos op de lip en blauw 
gestreepte veren   10-15   II-III   6/op  

 5/6  
 5   –  ‘Fabiola’   violetblauw met witte blos op de lip   15   II-III   #   6/op  

 #   5/6  
 5   –  ‘Frozen Planet’    wit met lichtblauwe blos op de lip   15   II-III   5/op
 5   –  ‘Harmony’   hemelsblauw met oranje blos 

op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘J.S. Dijt’   roodpurper met gele blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Natascha’   ivoorwit met gele blos op de lip   10-15   II-III   5/op
 5   –  ‘Painted Lady’   wit met lichte en donkerblauwe 

strepen   15-18   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Pauline’   purper met witte blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Pixie’®   purper met gele blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 #   5/6  

 5   –  ‘Polar Ice’   wit met violetblauw   15   II-III   6/op  
 5   –  ‘Purple Hill’®   purper met gele blos op de lip   15   II-III   #   6/op  
 5   –  ‘Rhapsody’®   hemelsblauw met witgele blos 

op de lip   15-18   II-III   #   6/op  
 5   –  ‘Scent Sational’   helderblauw met gele blos op de lip   10-15   II-III   5/op  
 5   –  ‘Sea Breeze’   wit met blauw en gele kleuren   10-15   II-III   5/op  
 5   –  ‘Spot On’  ®  violetblauw met wit gespikkelde 

lippen   10-15   II-III   5/op  
 5   –  ‘Sunshine’   geel met lichtgele veren   10-15   II-III   5/op  
 5   –  ‘White Caucasus   wit met gele blos op de lip   10-15   II-III   5/op  

 –  gemengd   15   II-III   #   5/op  

Iris reticulata 
‘Rhapsody’ ®

Iris reticulata ‘Purple 
Hill’®

Iris reticulata 
‘Polar Ice’

Iris reticulata 
‘J.S. Dijt’

Iris reticulata 
‘Pauline’’

Iris reticulata 
‘Harmony’

Iris reticulata 
‘Painted Lady’

Iris reticulata
‘Carolina’

Iris reticulata
 ‘Blue Note’

Iris reticulata 
‘Alida’®

Vervolg  Irissen
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 Ixia (Korenlelie)    

 3   ‘Giant’   wit   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Hogarth’   crèmewit   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Jesse’   roze met oranje gloed   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Mabel’   cyclaampurper   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Marquette’   zwavelgeel met violette puntjes   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Spotlight’   crèmegeel met rode vlam   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Venus’   rood   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   ‘Yellow Emperor’   mimosageel   35-50   VI-VII   #   5/op  
 3   gemengd   35-50   VI-VII   #   5/op  

 #   4/5  
 paniculata ‘Eos’®   bronsgeel   30-35   VI-VII   #   5/op  

 Ixiolirion  

 ledebourii   zie tataricum  
 pallasii   zie tataricum  
 tataricum   (syn. I. ledebourii, I. pallasii), blauw   30   VI   #   4/op  

 #   3½/4  

 Leucojum    

 2   aestivum   (Meiklokje),wit, Hollands geteeld   30-40   V   12/op  
 10/12  
 9/10  
 8/9  

#  7/8  

 2   aestivum   (Meiklokje), wit, import   30-40   V   12/op  
 10/12  
 9/10  

   #  8/9  
 #   7/8  

2

3
 –  ‘Gravetye Giant’   (Meiklokje), wit   45-55   V   14/op  

 12/14  
 10/12  

 2   autumnale ssp.   
 oporanthus   (acis), roze, (najaarsbloeiend)   15   X   I  

 2   –  ‘September Snow’   (acis), wit, (najaarsbloeiend)   15   X   I  
 2   vernum   (Lenteklokje), wit, groen gepunt, 

import   15-20   III   7/op  
 5/7  

 Lilium  

 2   candidum   (Madonna lelie), wit, import   65-100   VII   24/op  
 22/24  
 20/22  
 18/20  
 16/18  

 2   martagon   (Turkse lelie), purper, import   40-80   VII-VIII   12/op  
 10/12  

Leucojum vernum

Lilium candidum

Ixiolirion tataricum

Ixia
 ‘Marquette’

Leucojum aestivum
 ‘Gravetye Giant’

Ixia paniculata 
‘Eos’

Ixia
 ‘Mabel’
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 Muscari (Druifhyacint)  

 2

3

5  

 armeniacum   helder blauw   10-20   IV  

Staff elprijzen Muscari armeniacum:  

 prijzen per 1000  10/op  9/10  8/9  7/8  6/7 

 0 - 100.000 

 100.000 - 500.000 

 500.000 - 1.000.000 

 1.000.000 - 5.000.000 

 5.000.000 en meer 

 ambrosiacum   zie Muscari muscarimi  
 armeniacum  

 5  –  ‘Alida’®   blauw   10   IV     #  10/op  
# 9/10
 #   8/9  
 #   7/8  

 5   –  ‘Aqua Magic®   lichtblauw   20   IV   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  
# 6/7

 5   – ‘Artist’   blauw, dubbelbloemig   10-20   IV   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

3

5  
 –  ‘Atlantic’®   oceaanblauw   10-20   IV   #   9/op  

 #   8/9  
 #   7/8  

 3  

5
 –  ‘Big Smile’®   zachtblauw   10-20   IV   #   10/op  

 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 –  ‘Blue Spike’   blauw, dubbelbloemig   10-20   IV   #   10/op  
 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 3

5
 –  ‘Carola’®   helderblauw   20   IV   #   10/op  

 #   9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 5   –  ‘Esther’®   porseleinblauw naar wit   10-15   IV     #  9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

 –  ‘Fantasy Creation’®   groenachtig blauw   15-20   V   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  
 #   6/7  

Muscari armeniacum
 ‘Esther’®

Muscari armeniacum 
‘Carola’®

Muscari armeniacum 
‘Artist’

Muscari armeniacum 
‘Alida’®

Muscari armeniacum
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 5   –  ‘Helena’®   blauw met witte top   20   IV   9/op  
   #  8/9  
 #   7/8  

5 –  ‘Julia’®  blauw, (nieuw) 20 IV #  9/op
#  8/9
#  7/8

5   –  ‘Lindsay’®   blauw, ranke bloem  10-15   IV     #  9/op  
 #   8/9  

 3 

   5  
 –  ‘Manon’®   lichtblauw   20   IV  #    9/op  

 #   8/9  
 #   7/8  

 5   –  ‘Marleen’®   donkerblauw   10-20   IV     #   9/op  
  #   8/9 

   5   –  ‘Night Eyes’®   donkerblauw, onderzijde bloempjes 
opvallende witte rand  15-20  IV  #   8/op

   #    7/8
   #    6/7

 5   –  ‘Peppermint’®   lichtblauw naar wit uitlopend   10-20   IV   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

 5   –  ‘Siberian Tiger’®   wit   10-20   IV   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 –  ‘Snow Queen’   zie armeniacum ‘Venus’®  

 5   –  ‘Touch of Snow’®   blauw met witte top   10-20   IV   9/op  
   #  8/9  
 #   7/8  
 #   6/7  
 #   5/6  

 5   –  ‘Venus’®   (syn. ‘Snow Queen’), wit   10-20   IV  #    8/op  
 #   7/8  

 5   aucheri ‘Blue Magic’®   blauw, geschikt voor de vroege broei   10-20   IV-V   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  
 #   6/7  

 5   –  ‘Dark Eyes’   helderblauw, uiteinde bloemblaadjes 
lichter gekleurd   10-20   IV     #  6/op  

 5   –  ‘Ocean Magic’®   lichtblauw, geschikt voor late broei   10-20   IV     #  9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  

 5   –  ‘Sky Blue’   porseleinblauw   10-20   IV   #   6/op  

 5   –  ‘White Beauty’   wit   10-20   IV   #   6/op  

Muscari armeniacum 
‘Manon’®

Muscari armeniacum
 ‘Peppermint’®  

Muscari armeniacum ‘
Touch of Snow’®  

Muscari armeniacum
 ‘Helena’ ®  
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 5   –  ‘White Magic’®   wit, geschikt voor de vroege broei   10-20   IV   9/op  
   #  8/9  
   #  7/8  
 #   6/7  

 2   azureum   blauw   10-15   III-IV   #   6/op  
 #   5/6  

 2  botryoides ‘Album’   wit   10-20   IV-V   #   6/op  
5      #   5/6  

 2

5     
 –  ‘Super Star’   blauw   10-12   IV-V     #  8/op  

#    7/8  
 #   6/7  

 2   comosum   violet met purper top   20-30   V-VI  #    6/op  

 –  ‘Plumosum’   violet   15-20   V     #  10/op  
   #  9/10  
 #   8/9  
 #   7/8  

 #●   6/7  

 5   ‘Joyce Spirit’®   lobeliablauw   10-20   IV   #   7/op  

    3  latifolium   donkerblauw, lichtblauwe top   10-20   IV-V   #   7/op
#  6/7
 #   5/6  

 macrocarpum
  ‘Golden Fragrance’®   groengeel, violetkleurige top   10-15   IV-V   9/op  

5     ‘Maxabell’® blauw met witte bovenkant, één van 
de kleinste muscari’s, (nieuw) 10 IV 5/op

 5   ‘Mountain Lady’   lichtblauw met wit   10-15   IV-V   9/op  
#    8/9  
 #   7/8  

 muscarimi   (syn. M. ambrosiacum), purper 
uitlopend naar geelgroen   10-15   IV-V   8/op  

 2   neglectum   (syn. M. racemosum), donkerblauw   10-20   III-IV   #   5/op  

 2   –  ‘Baby’s Breath’®   lichtblauw   15-20   IV   #   8/op  
 #   7/8  

 paradoxum   zie Bellevalia pycnantha  

 –  ‘Green Pearl’   zie Bellevalia pycnantha ‘Green Pearl’  

 2   ‘Pink Sunrise’®   zachtroze   10-15   IV-V   6/op  

 racemosum   zie Muscari neglectum  

 ‘Valerie Finnis’®   porseleinblauw   10-20   IV-V   #   9/op  
 #   8/9  
 #   7/8  
 #   6/7  

Vervolg  Muscari

Muscari 
‘Maxabell®

Muscari latifolium

Muscari 
‘Pink Sunrise’®

Muscari comosum 
‘Plumosum’
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 Narcissus  

 ‘Albus Plenus 
Odoratus’ (4)    poet.  dubbel, wit   25-35   V-VI   12/op  
 ‘Baby Boomer’® (7)    jonq.  lichtgeel, meerbloemig   15-20   IV   12/op  
 ‘Baby Moon’ (7)    jonq.  zwavelgeel   15-20   IV  #    8/op  

 #   7/8  
 #   6/7  

 ‘Bell Song’ (7)   jonq.  citroengeel met roze   30-40   IV   12/op  
 bulbocodium 
- ‘Arctic Bells’® (10) bulb. wit  20  III-IV 8/op
 –  ‘Goudklokje (Golden 
Bells Hybrids’™) (10)    bulb.  goudgeel   20   IV   7/op  
 –  romieuxii ‘Julia Jane’ 
(10)    bulb.  zachtgeel   15-20   III-IV   5/op  

–  ‘Oxford Gold’ (10) bulb. goudgeel, (nieuw) 15-20
IV

8/op

 –  ‘Spoirot’ (10)    bulb.  ivoorwit   20   III-IV   7/op  
 – ‘White Petticoat’®(10)   bulb. wit 20 III-IV 8/op
 ‘Canaliculatus’ (8)    taz.  wit, oranje cup   15-20   III-IV   #   12/op  

 #   10/12  
#  8/10

   ‘Double Campernelle’ 
(odorus plenus) (7)  jonq.    dubbel, lichtgeel 30-35   IV   #   10/op  
‘Doll Baby’® (7) jonq. wit, zalmroze cup, (nieuw) 45 IV 12/op
 ‘Double Smiles’ (4)    dubb.  geeloranje  40-50   IV   12/op  
 ‘Elka’ (1)    tromp.  witgele trompet, verloopt 

naar wit   20-25   IV   8/op  
‘Elvin’s Voice’® (5) triand. zuiver wit, (nieuw) 25-30 IV-V 10/op
 ‘Falconet’ (8)    taz.  geel met oranje   40-50   IV-V   12/op  
 ‘February Gold’ (6)    cycl.  geel   20-25   II-III   14/op  

 12/14  
 10/12  

 ‘February Silver’ (6)    cycl.  wit met zachtgele cup   20-25   II-III   10/op  
fernandesii var.           
vvcordubensis (13) goudgeel, (nieuw) 35 IV-V 6/op
‘Garden Opera’® (7)  jonq. geel, (nieuw) 35 IV 12/op
 ‘Golden Dawn’ (8)    taz.  geel met oranje   35-40   IV-V   12/op  
 ‘Golden Echo’ (7)    jonq.  wit met lichtgele cup   40-45   IV   12/op  

 10/12  

 ‘Hawera’ (5)    triand.  geel   (alleen Europa)  15-20   IV-V   12/op  
   #  10/12  
 #   8/10  

 ‘Hillstar’ (7)    jonq.  geel met wit   25-30   IV   12/op  
 10/12  

‘Ice Baby’® (1) tromp (voorheen ‘Snow Baby’®) 25 iV 10/op
8/10

 ‘Ipi Tombi’ (2)    grkr.  geel met oranje   30   IV   12/op  
 ‘Itzim’ (6)    cycl.  geel met rood   25   II-III   10/op  
 ‘Jack Snipe’ (6)    cycl.  wit met gele trompet   15-20   II-III   12/op  

 10/12  

 ‘Jetfi re’ (6)    cycl.  geel, oranjerode cup   20   II-III   14/op  
 12/14  
 10/12  


Narcissus

 ‘Jack Snipe’

Narcis  bulbocodium
‘Arctic Bells’ ® 

Narcissus bulbocodium romieuxii
  ‘Julia Jane’

Narcissus cordubensis

Narcissus
 ‘Hillstar’

Narcissus 
‘Elvin’s Voice’® 

Narcissus
 ‘Hawera’
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 ‘Katie Heath’® (5)    triand.  wit met roze cup   (alleen 
Europa)  30-35   IV-V   12/op  

 10/12  
 ‘Kaydee’ (6)    cycl.  wit met roze   25-30   II-III   14/op  

 12/14  
 ‘Kedron’ (7)    jonq.  geel met oranje   30-35   IV   12/op  

 10/12  
 ‘Kokopelli’ (7)    jonq.  groengeel   15-20   IV   9/op  
‘Lemon Hunter’ triand. crèmewit met zachtgele cup, 

(nieuw)  30-40   IV-V   12/op  
 ‘Lieke’ (7)    jonq.  zuiver wit dekblad, geelgroen 

cupje   35-40   IV-V   14/op  
 12/14  

 ‘Little Gem’ (1)    tromp.  geel   15-20   III-IV   8/op  
 ‘Little Oliver’ (7)    jonq.  geel, meerbloemig   25-30   IV     #  8/op  
 ‘Little Witch’ (6)    cycl.  geel   25-30   II-III   14/op  

 12/14  
 ‘Martinette’ (8)    taz.  citroengeel met oranje cup   40   IV   12/op  
 ‘Minnow’ (8)    taz.  crèmegeel   15-18   IV-V   12/op  

   #  10/12  
 #   8/10  

 ‘Moonlight 
 Sensation’® (5)    triand.  zachtgeel met wit   25-30   IV-V   12/op  
 ‘More and More’® (7)    jonq.  geel, zeer rijkbloeiend   20   V   6/op  
 obvallaris (13)   (The Tenby Daff odil), geel   20-30   III-IV   12/op  

 10/12  
 8/10  

 ‘Orange Queen’ (7)    jonq.  (syn. N. regulosus ‘Orange 
Queen’), bronsgeel   25-30   III-IV   10/op  

 ‘Peeping Tom’ (6)    cycl.  diepgeel   25-30   II-III   14/op  
 12/14  
 10/12  

 ‘Pencrebar’ (4)     dubb.  geel   15   III-IV   8/op  
 ‘Petrel’ (5)    triand.  roomwit   20   IV-V   12/op  

 10/12  
 ‘Pipit’ (7)    jonq.  geel met witte gloed   15-25   IV   12/op  

 10/12  
 poeticus var.  
 recurvus (9)    poet.  wit met oranje hartje   25-35   V   14/op  

 12/14  
 10/12  

 ‘Pueblo’ (7)    jonq.  citroengeel uitlopend naar 
wit   35-40   IV   12/op  

 ‘Quail’ (7)    jonq.  geel  25-30  IV   12/op  
 10/12  

 ‘Rapture’ (6)    cycl.  geel   25-30   II-III   12/op  
 ‘Reggae’ (6)    cycl.  wit met roze   25   II-III   12/op  
 ‘Rip van Winkle’ (4)    dubb.  geel   10-15   IV   12/op  

 10/12  
 #   8/10  

  rupicola ssp. watieri 
(13)   wit  10   IV   6/op
 ‘Sabrosa’ (7)    jonq.  citroengeel   25   IV     #  8/op  
 ‘Sailboat’ (7)    jonq.  wit met crème cup   25   IV   12/op  

 10/12  
 ‘Segovia’ (3)    klkr.  wit met geelgroen hartje   12   III-IV   12/op  

 10/12  

Vervolg Narcissus 



Narcissus poeticus var. recurvus

Narcissus
 ‘Peeping Tom’

Narcissus 
‘Katie Heath’

Narcissus 
‘Rapture’



hoogte Euro
in cm bloeitijd maat per 1000 

www.csweijers.nl

29

 ‘Silver Chimes’ (8)    triand.  wit   25   IV-V   14/op  
 12/14  

 ‘Silver Smiles’® (7)    jonq.  roomwit, zachtgele cup   40   IV   12/op  
 ‘Starlight 
 Sensation’® (5)    triand.  wit   25-30   IV-V   12/op  
 ‘Stint’ (5)    triand.  citroengeel   (alleen Europa)  25-30   IV-V   12/op  
 ‘Sun Disc’ (7)    jonq.  geel   15   IV     #  10/op  
 ‘Sunlight 
 Sensation’® (5)    triand.  geel   25-30   IV-V   12/op  
 ‘Sweet Love’ (7)    jonq.  wit met oranjegeel   45-50   IV   12/op  
 ‘Sweetness’ (7)    jonq.  geel   25   IV   12/op  
 ‘Tête-à-Tête’ (12)   geel, zeer rijk- en 

vroegbloeiend   15-20   III   14/op  
 12/14  
 11/12  

 #   10/11  
 ‘Tête Bouclé’® (4)    dubb.  geel   15-20   III   12/op  

 10/12  
‘Tête de Luxe’® (4) dubb. geel, (nieuw) 15-20 III 12/op

10/12
 ‘Thalia’ (5)    triand.  crèmewit   30-40   IV-V   14/16  

 12/14  
 10/12  

 ‘Tiny Bubbles’® (12)   geel   25   III   10/op  
 ‘Topolino’ (1)    tromp.  wit met zachtgele trompet   

(alleen Europa)  15   III-IV   10/op  
 ‘Toto’ (12)   wit   20   III-IV   10/op  
 ‘Tresamble’ (5)    triand.  wit   (alleen Europa)  25-30   IV-V   14/op  

 12/14  
 10/12  

 ‘Tripartite’ (7)    jonq.  citroenkleurig   35-40   IV   12/op  
 ‘Twinkling Yellow’ (7)    jonq.  geel, meerbloemig   15-20   IV   8/op  
 ‘White Marvel’ (4)    dubb.  wit, dubbelbloemig   25-30   IV-V   14/op  
 willkommii (13)    jonq.  geel   20   IV-V   6/op  
 ‘W.P. Milner’ (1)    tromp.  crèmewit   15-20   III-IV   10/op  
   ‘Yellow Sailboat’ (7) jonq.    geel (nieuw) 25   IV   12/op   

 Narcissus tazetta (Paperwhite)    

De bollen worden verpakt in leliekratten in de volgende 
aantallen:

 Ziva  Overige variëteiten 

 17/+  300  17/+  250

 16/17  350  16/17  300

 15/16  400  15/16  350

 14/15  500  14/15  400

 13/14  550  13/14  500

Nieuwe leliekratten worden voor 3,00 euro doorberekend en voor 2,00 euro 
gecrediteerd bij het terugbrengen. Wij nemen alleen leliekratten terug die 
door ons geleverd zijn. Op al onze leveringen zijn de algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden Nederland van C.S. Weijers & Zonen B.V. van toepassing. Deze 
voorwaarden kunt u lezen op pagina 35-36.



Vervolg Narcissus 

1 =  border /pot
2 =  verwildering
3 =  snij
4 =  snij licentie
5 =  perk
6 =  kwekersrecht
7 =  trademark

Narcissus triandrus 
‘Thalia’

Narcissus 
‘Tête Bouclé’®

Narcissus
 ‘Sweetness’

Narcissus 
‘Silver Chimes’
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5    ‘Ariel’® (8)    taz.  wit, vroeg, zeer geschikt voor 
de pot, import   30-35   16/op  

 15/16  
 14/15  
 13/14  

3  ‘Avalanche’ (8)    taz.  wit met geel, import   40-50   17/op  
 15/17  
 13/15  

5    ‘Chinese  
 Sacred Lily’ (8)    taz.  wit met oranje cup, import   35-45   17/op  

 16/17  
 15/16  
 14/15  
 13/14  

5    ‘Erlicheer’ (8)    taz.  wit met lichtgeel, 
dubbelbloemig, import   40   17/op  

 15/17  
 13/15  

5

3   
 ‘Grand Soleil d’Or’ (8)    taz.  geel met oranje cup, import   40-50   17/op  

16/17
15/16
 14/15
 13/14  

5   

3
 ‘Inbal’® (8)    taz. grote zuiverwitte bloemen, 

nagenoeg geurloos, import   35-45   17/op  
 16/17  
 15/16  
 14/15  
 13/14  

   5  ‘Nir’® (8)    taz.  wit, grootbloemig, import   40-45   17/op  
   3  16/17  

 15/16  
 14/15  
 13/14  

5    ‘Omri’ (8)    taz.  crèmegeel, zilvergele cup, 
import   45-55   17/op  

 16/17  
 15/16  
 14/15  
 13/14  

5   

3

 ‘Winter Sun’® (8)    taz.  wit met crèmegele cup, 
grootbloemig, rijkbloeiend, 
import   40-45   17/op  

 16/17  
 15/16  
 14/15  
 13/14  

   5

3   
 ‘Ziva’ (8)    taz.  zuiver wit, import   40-50   17/op  

 16/17  
 15/16  
 14/15  
 13/14  

Vervolg Narcissus tazetta 
(Paperwhite ) 

Narcissus tazetta 
‘Inbal’®

Narcissus tazetta
 ‘Grand Soleil d’Or’

Narcissus tazetta 
‘Erlicheer’

Narcissus tazetta
 ‘Avalanche’
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 Nectaroscordum    

bulgaricum  zie Allium siculum ssp bulgaricum
 siculum ssp   
 bulgaricum   zie Allium siculum ssp bulgaricum
 tripedale   zie Allium Tripedale

 Ornithogalum (Vogelmelk)    

 3   arabicum   wit, import   45   V   14/op  
 12/14  

 balansae   zie Ornithogalum oligophyllum  
 –  ‘White Trophy’®   zie Ornithogalum oligophyllum 

‘White Trophy’®  
 2   nutans   (Knikkend vogelmelk), groenwit   20-30   III-IV   #   6/op  
 5   oligophyllum   (syn. Ornithogalum balansae), wit, 

groen getint   10-15  IV   #   6/op  
 5   –  ‘White Trophy’®   (syn. Ornithogalum balansae ‘White 

Trophy’®) ,zuiver wit   10-15  IV   #   6/op  
 3   ponticum ‘Sochi’   wit   60   VI   12/op  
 3   pyramidale   wit,    50-70   VI-II   8/op  
 3   reverchonii   wit   50   IV-V   10/op  
 2   umbellatum   (Gewone vogelmelk), wit   10-20   III-IV   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 Ornithogalum dubium    

 –  droogverkoop   geel, import   25-30   5/op  
 oranje, import   25-30   5/op  

 5   –  potcultuur   crème, import   25-30   4/op  
 geel, import   25-30   4/op  
 oranje, import   25-30   4/op  
  pink, import   25-30   4/op

 3   –  snijcultuur   crème, import   40-50   4/op  
 geel, import   40-50   4/op  
 oranje, import   40-50   4/op  

 Ornithogalum thyrsoides (Zuiderwindlelie)    

 5   ‘Milky Way’   wit, import, voor potcultuur   25-30   4/op  
 3   ‘Milky Way’   wit, import, voor snijcultuur   40-50   4/op  

 Oxalis  

 adenophylla   roze met wit   5-8   VI   6/op  
 5   deppei ‘Iron Cross’   roze, donker hart, gereposeerd   5-8   #   5/op  

 #   4/5  
 #   3/4  
 #   2/3  

5 ‘Double Pink Wonder’ dubbele witte bloemen met rode 
rand, (nieuw) 20 IX-X I

5 ‘Double Trouble’ dubbele gele bloemen, (nieuw) 20 III-IV I
 5   hirta ‘Gothenburg’   dieproze, geel hartje   20   X   I  
 5   obtusa   abrikooskleurig   10   III-IX  I  
 5 purpurea ‘Garnet’  fel roze bloemen, (nieuw) 10 IX-X I
 5   –  ‘Ken Aslet’   geel   15-20  IX-X  I  
 5   triangularis   lichtroze, bruin blad   10-15   I  


Oxalis purpurea

 ‘Ken Aslet’

Oxalis deppei 
‘Iron Cross’

Ornithogalum 
thyrsoides

Ornithogalum dubium 
oranje

Ornithogalum dubium 
geel

Ornithogalum 
umbellatum

Ornithogalum 
ponticum ‘Sochii’

Ornithogalum 
oligophyllum

Ornithogalum nutans

Ornithogalum arabicum
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 5   –  ‘Fanny‘®   lichtroze, groen blad   10-15   I  
 5   –  ‘Mijke‘®   roze met lichtpaars blad   10-15   I  
 5   –  ssp papilionacea   (syn. O. regnellii), wit met groen blad   10-15   #   I  
 5   versicolor   wit met scherpgetekende rode rand   10-20  IX   I  
 5 –  ‘Autumn Pink‘  lichtroze met een donkerroze streep 

door de bloem, (nieuw) 10-20 IX I
 5   –  ‘Golden Cape‘   geel met scherpgetekende rode rand   10-20   IX   I  

 Pancratium (Zandlelie)    

 maritimum   wit  , import  20-30   VII   12/op  

 Puschkinia (Buishyacint)    

 libanotica   zie scilloides var. libanotica  
 scilloides var.   
 libanotica   (syn. P. libanotica), lichtblauw   10-15   III-IV   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 –  ‘Alba’   (syn. P. libanotica ‘Alba’), wit   10-15   III-IV   #   6/op  
 #   5/6  

 Ranunculus  

3      asiaticus ‘Aviv’      in de kleuren geel, gold, oranje, 
paars, pink, rood, roze en wit 
pioenbloemig, import (Israël)   30-40   VI-VIII   10/op  

 9/10  
#    8/9  
#    7/8  
 #   6/7  
 #   5/6  
 #   4/5  

3    asiaticus ‘Aviv’  gemengd  
pioenbloemig, import   (Israël)   30-40   VI-VIII   10/op  

 9/10  
   #  8/9  
 #   7/8  
 #   6/7  
 #   5/6  
 #   4/5  

 3   –  ‘Aviv Picotee café‘   geel bruin oranje rood gevarieerd, 
import (Israël)  30-40  VI-VIII    #    6/7

  #     5/6
   #    4/5

 3   – ‘Aviv Picotee oranje‘  oranje rood roze gevarieerd, import 
(Israël)  30-40  VI-VIII    #    6/7

  #     5/6
   #   4/5 

 3   – ‘Aviv Picotee roze‘   roze wit, wit roze gevarieerd, import 
(Israël)  30-40   VI-VIII    #   6/7 

   #    5/6
   #    4/5

5  asiaticus ‘Tomer’®   in de kleuren geel, paars, rood, roze 
en wit pioenbloemig, import (Israël) 
selectie voor potcultuur   25-30   VI-VIII   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

   3  asiaticus ‘Tomer’®  gemengd  , pioenbloemig, import 
(Israël)
geschikt voor tuinbeplanting,  25-30   VI-VIII   #   6/op  
   droogverkoop  #   5/6  

 #   4/5  

Vervolg  Oxalis

Ranunculus asiaticus
 ‘Aviv’ rood

Ranunculus asiaticus
 ‘Aviv Picotee roze’ 

Ranunculus asiaticus 
‘Aviv’ roze

Ranunculus asiaticus 
‘Aviv’ oranje

Pushkinia scilloides 
var. libanotica

Pancratium 
maritimum

Oxalis versicolor
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Roos van Jericho    zie Selaginella 

Saxifraga  

 2  granulata 
 ‘Flore Pleno’  

(Haarlems klokkenspel), 
(Knolsteenbreek), wit, dubbelbloemig  20-30 V-VI  I

 Scilla (Sterhyacint)    

 amethystina   zie litardierei  
 2   bifolia   blauw   5-10   III   #   5/op  

 #   4/5  
 2   –  ‘Alba’   wit   5-10   III   #   5/op  

 #   4/5  
 2   –  ‘Rosea’   roze   8-10   III   #   5/op  

 #   4/5  
 campanulata   zie Hyacinthoides hispanica  
 hyacinthoides  
  ‘Blue Arrow’®   paars-blauw   60   V-VII   16/op  

 2   litardierei   (syn. S. amethystina, S. pratensis), 
blauw   10-20   V  #    6/op  

 2   mischtschenkoana   (syn. S. tubergeniana), 
porseleinblauw   10-15   II-III   8/op  

 7/8  
#  6/7  

 non-scripta   zie Hyacinthoides non-scripta  
 nutans   zie Hyacinthoides nutans  

 5   peruviana   blauw, import   20-25   VI   20/op  
 18/20  
 16/18  
 14/16  

 5   –  ‘Alba’   wit, import   20-25   VI   17/op  
 15/17  
 14/15  

 pratensis   zie litardierei  
 2   siberica   helderblauw   10-15   III-IV   #   8/op  

 #   7/8  
 #   6/7  

 2   –  ‘Alba’   wit   10-15   III-IV   #   8/op  
 #   7/8  
 #   6/7  

 2   –  ‘Spring Beauty’   blauw   15-20   III-IV   9/op  
 8/9  
 7/8  

 tubergeniana   zie mischtschenkoana  
 vincentina   zie Hyacinthoides mauritanica  

 Selaginella  

 lepidophylla   (Roos van Jericho) import   5-10  250 per zak  Top  
350 per zak    I  
400 per zak     II  

Selaginella 
lepidophylla

Scilla 
mischtschenkoana

Scilla peruviana

Scilla siberica

Saxifraga granulata 
‘Flore Pleno’

Scilla litardiereiScilla bifolia
 ‘Rosea’
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 Sparaxis (Zigeunerbloem)    

 tricolor   prima mengsel   25   VI-VIII   #   5/op  
 #   4/5  

 Sternbergia  (Citesplichtig)    

 lutea   geel, import   10-15   X   10/op  
 8/10  

 Triteleia  

 3   ‘Aquarius’®   donkerblauw, gevulde bloemen   50-60   VII   5/op  
 3   ‘Blues’®   lichtblauw, gevulde bloemen   50-60   VII  #    5/op  

 hyacinthina   (syn. Brodiaea hyacinthina), wit met 
lila nerf   50-60   VII   #   5/op  

 3   laxa ‘Corrina’   (syn. Brodiaea laxa ‘Corrina’), 
violetpurper   50-60   VI-VII   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 3   – ‘Foxy’®   (syn. Brodiaea laxa ‘Foxy’®), wit, 
blauwviolet generfd   30   VII   5/op  

 3   – ‘Koningin Fabiola’   (syn. Brodiaea laxa ‘Koningin Fabiola’), 
violetblauw   50-60   VII   #   6/op  

 #   5/6  
 #   4/5  

 3   – ‘Rudy’®   (syn. Brodiaea laxa ‘Rudy’®), 
blauwviolet met wit   50-60   VI  #    5/op  

 3   ‘Silver Queen’®   zuiverwit   45-50   VII   5/op  
 3   ‘Twilight’®   lilablauw   50-60   VII   5/op  

 unifl ora   zie Ipheion unifl orum  
 –  ‘Alberto Castillo’   zie Ipheion unifl orum ‘Alberto Castillo’  
 –  ‘Charlotte Bishop’®   zie Ipheion unifl orum ‘Charlotte 

Bishop’®  
 –  ‘Jessie’®   zie Ipheion unifl orum ‘Jessie’®  
 –  ‘Rolf Fiedler’   zie Ipheion unifl orum ‘Rolf Fiedler’  
 –  ‘Tessa’®   zie Ipheion unifl orum ‘Tessa’®  
 –  ‘White Star’®   zie Ipheion unifl orum ‘White Star’®  
 –  ‘Wisley Blue‘   zie Ipheion unifl orum ‘Wisley Blue’  

Urginea (Zee ui)    

 maritima   wit met lila blos, import   70-100   VIII-IX   Top  
 24/op  
 20/24  

 Veltheimia (Kascultuur)    

 5   bracteata   purperroze met zachtgeel   40-45   16/op  
 5   –  ‘Lemon Flame’   citroengeel   40-45   16/op  

 Zantedeschia (Aronskelk)  

 2

3  aethiopica   (syn. Calla aethiopica), wit, import   60-80   VII-IX   18/op  
 16/18  
 14/16  
 12/14  

Veltheimia bracteata

Urginea maritimaTriteleia laxa
 ‘Rudy’®

Triteleia laxa
 ‘Foxy’®

Triteleia
 ‘Aquarius’@

Sternbergia lutea

Zantedeschia aethiopica



1.1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de  partijen op het mo-
ment van sluiting van de overeenkomst lid is van Anthos, waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden 
worden geacht te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een onderneming die lid is 
van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of moedermaatschappijen van het lid).

1.2. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden 
zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van toepassing.

1.3. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, terwijl de partijen allebei geen lid zijn van 
Anthos, wordt tevens gehandeld in strijd met de wet en het auteursrecht.

2. Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de 
uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden 
overeengekomen.

3. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen door personeel 
van verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende vertegenwoordigers, binden de 
verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

3.1.  Verkoper brengt voor getallen buiten de standaardeenheden een “teltoeslag” van 3,00 euro per artikel 
in rekening. Koper verklaart zich akkoord met deze toeslag door acceptatie van de Koopovereenkomst.

3.2.  Op verzoek van koper kan verkoper een door de BKD gewaarmerkt certificaat, zijnde ‘kopie conform’ aan 
koper, beschikbaar stellen. Koper betaalt hiervoor 1,50 euro per individueel document, aangeduid als ‘certificaat-kosten’ 
op de factuur.

4. Alle door verkoper vermelde prijzen zijn netto af schuur in  Euro’s,  exclusief omzetbelasting en heffingen 
van overheids- of semi overheidswege opgelegd, alsmede exclusief kwekers- en andere rechten,  tenzij schriftelijk anders 
wordt overeengekomen.

Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of meer van de kostprijsbepalende factoren een 
wijziging heeft ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan 
te passen.

Verkoper staat in voor de soortechtheid van de geleverde goederen.

In geval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en dergelijke rechten, is koper gebonden aan de 
daarmede verband houdende verplichtingen, opgelegd door licentie- en andere rechtenhouders.
Koopovereenkomsten terzake van deze soorten komen uitsluitend tot stand onder de ontbindende voorwaarden van 
sluiten van een licentie- of dergelijke overeenkomst.

5. Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren partij voor afzending te bezich-
tigen. De overeengekomen levertijden gelden onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Overschrijding 
van deze termijn levert voor koper geen grond op voor ontbinding der koopovereenkomst en/of schadevergoeding. 
Importgoederen worden verkocht onder het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer. Als maat en gewicht bij de te 
behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. 
gelden de maat en gewicht bij de aanvang der behandeling.
 
6. Transport, alsmede opslag na de overeengekomen leveringsdatum, is franco in de bloembollenstreek        
(gelegen tussen Haarlem en Leiden) en zijn af schuur buiten de bloembollenstreek en vindt plaats voor rekening en 
risico van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien koper geen aanwijzingen voor het verladen e.d. geeft, 
wordt hij geacht met de bij verkoper gebruikelijke behandelingswijze terzake akkoord te gaan. Verkoper is in dit geval niet 
tot enige aansprakelijkheid gehouden. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

7. Verkoper is gerechtigd de gehele levering van de goederen, alsmede de kosten met betrekking tot het 
transport, de verpakking en de Plantenziektenkundigedienst onder rembours te doen plaatsvinden.

8. Vanaf het moment dat de orderbevestiging door verkoper heeft plaatsgevonden, kan verkoper,alvorens 
verder te presteren, van de koper op eerste verzoek zekerheid eisen, binnen een door verkoper te stellen termijn, zekerheid 
ter waarde van de te leveren  goederen te stellen voor juiste nakoming van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht zijn verplichtin-
gen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden , onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem 
geleden schade en verkopers overige rechten.

Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van de (nog) te leveren goederen of diensten 
daardoor niet meer gedekt kan worden door de door verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper het recht van 
verdere leveringen af te zien.

9. Ofschoon de levertijden zoveel mogelijk in acht worden genomen, is verkoper niet aansprakelijk in geval 
van overschrijding daarvan, voor zover deze als redelijk kan worden beschouwd. Wanneer door overmacht goederen niet 
kunnen worden geleverd, is verkoper gerechtigd om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de 
overmacht, of de overeenkomst voor zover deze nog niet was uitgevoerd, te annuleren.
Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitslui-
ting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring of inkrimping van de productie, teeltmislukking, virussen, niet 
binnengekomen import, storende wettelijke bepalingen of andere bepalingen van overheidswege en andere onvoorzien-
bare omstandigheden, zonder dat verkoper invloed van e.e.a. zal hebben aan te tonen.

Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd,zal de koper de verkoopprijs van de geleverde 
goederen voldoen.

10. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeen-
gekomen. Bij overschrijding van deze termijn wordt vanaf de vervaldag 1% rente per maand of deel van de maand bere-
kend. Bij te late betaling zullen alle op de incasso vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor 
rekening van koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de te vorderen bedragen.

De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting en ook een beroep op verrekening wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd , is verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling  te eisen, 
alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

11. Bij betaling kan door koper jegens verkoper geen beroep op compensatie worden gedaan.
 
Bij niet-nakoming van de uit deze overeenkomst voor koper voortvloeiende verplichtingen, kan de met koper gesloten 
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door verkoper als ontbonden beschouwd worden.

12. Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot het bloeiresultaat van de geleverde goederen. Binnen 
door verkoper per geval te stellen grenzen van redelijkheid en billijkheid zal in geval van mislukking buiten de schuld van 
teler een reductie op de vervangende levering kunnen worden vastgesteld. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid 
van de koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.

13. Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten middels aangetekend 
schrijven binnen acht kalenderdagen na levering zijn ingediend aan het administratieadres van verkoper. Gebreken die 
pas in een later stadium ontdekt kunnen worden ( niet- zichtbare gebreken) dienen terstond na ontdekking schriftelijk aan 
verkoper bekend te worden gemaakt. Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te 
hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen.

De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te 
worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de verkoper een inspectie van de betrokken 
goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van 

de reclamering door de deskundige zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper, bij ongegrond verklaring zijn de kosten 
voor rekening van de koper.
Indien koper hieraan zijn medewerking niet verleent, dan vervallen onvoorwaardelijk alle aanspraken op eventuele reclames. 
Op verzoek ontvangt  koper  van  de deskundige een door deze verzegeld monster voor eventuele contra-expertise.

Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner 
keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een 
evenredig deel van de koopprijs. Door het indienen van de klacht wordt de betalingsplicht van de koper niet opgeschort, tenzij 
de verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk instemt.
Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de verkoper plaatsvinden.

14. Verkoper kan door koper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die de netto factuurwaarde van 
de geleverde goederen te boven gaat, of voor het gedeelte van de netto factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering 
tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. De koper vrijwaart de verkoper voor alle vorderingen van derden tot 
vergoeding van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen  en behoudens in geval van opzet of 
grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade uitgesloten, waaronder begrepen 
enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Indien in de plant/bloembol latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 
verkoper, tenzij koper aantoont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkoper welke deze latente 
infecties heeft veroorzaakt of b) dat verkoper op de hoogte was van deze latente infecties voorafgaande aan de koop maar 
koper hierover desondanks niet heeft geïnformeerd.
 
15. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door koper van een bestelling is deze terstond 25% van de bruto 
verkoopwaarde der goederen als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een 
door verkoper te bepalen termijn op door verkoper verlangde wijze voldaan te worden. In het geval dat de desbetreffende 
goederen door genoemde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is koper 
bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.

De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan 
zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper danwel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper 
kan tevens van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper 
als onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper 
nimmer door hem aansprakelijk kunnen wordn gesteld.

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. 
Weigert koper ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk 
voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten.

16. De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na integrale 
betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen met  eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen 
wegens tekortschieten in de nakoming van kopers verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten.  Afgifte 
van een cheque of ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.

De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke 
blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op 
zijn terreinen en in zijn gebouwen.

Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in 
staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.

Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening 
niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in  de macht van derden brengen. Het is de koper ook niet toegestaan 
de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surséance 
van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.

17. Het staat verkoper vrij zijn rechten krachtens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden al of niet uit 
te oefenen, zonder dat de, als regel of incidentele, niet- toepassing van enig recht voor de wederpartij een grond kan opleve-
ren ook te zijnen  aanzien eenzelfde gedrag van verkoper te vorderen.

18. In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de geslo-
ten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van surséance, 
faillissement of liquidatie van zaken van de koper alsook in geval van diens overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de 
koper, indien deze een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur 
van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder 
ingebrekestelling
 
en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te  schorten dan wel de overeenkomst te 
ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of 
ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

19. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectueel eigendom in 
verband met door verkoper geleverde goederen

In die gevallen waarin uit de door verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt 
dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet- hetgeen wordt aangeduid met de vermelding ® achter de naam van het 
betreffende ras- is   de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepa-
ling leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor  de verkoper en derden ontstane schade.

20. Mocht een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd 
met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch 
zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte te wijzigen in 
een rechtsgeldige.

21. De incasso van openstaande vorderingen kan door verkoper uit handen worden gegeven aan het Incassobu-
reau van Anthos, welk bureau door verkoper wordt gemachtigd hem in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

22. Alle geschillen, ook die slechts door één der parijen als zodanig worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen 
aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, zulks onverminderd de bevoegd-
heid van de verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten 
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.  Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op leveringen van bloembollen en 
aanverwante artikelen die plaats vinden tussen leden van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
onderling. Alsdan is van toepassing het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel (HBN 2008) en is bij geschillen het in 
het Handelsreglement bedoelde Scheidsgerecht bij uitsluiting bevoegd.
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1.1. These terms and conditions only apply to agreements with regard to which one of the parties is a 
member of Anthos at the time of conclusion of the agreement, which – within the framework of these general terms and 
conditions – is also deemed to include other partnerships who are (in)directly affiliated to an Anthos member company 
(e.g. sister company, subsidiary or parent company of the member).
1.2. If an agreement refers to these terms and conditions and this agreement only involves non- members, the 
terms and conditions below do not apply.
1.3. Furthermore, if an agreement refers to these terms and conditions while neither party is member of 
Anthos, the law and copyright law are violated.

2. All goods are sold in Euro and delivered ex warehouse Holland and are dispatched from there at buyer’s 
sole risk and expense.

3. Unless the buyer gives contrary instructions in writing before dispatch the seller will effect an insurance 
opon the goods against transit risks at the buyer’s expense.

4. The cost of cases and other packing together with all freight, forwarding, insurance and phytophatologi-
cal examination charges are payable to the seller by the buyer immediately opon delivery of the goods.

5. All accounts are due two months after date of invoice: two per cent (2%) discount will be allowed for 
payment within thirty five (35) days after date of invoice. On overdue accounts 12% interest per annum will be charged, 
together with the collection expenses.

The ownership of the goods sopplied under this contract will remain with the sopplier And the sopplier reserves the right 
to dispose of the goods until the sums due under The contract have been paid in full.

6. If any complaint be made touching the description or quality or condition of any goods delivered by the 
seller under this contract the seller undertakes either to replace within a reasonable time, so much of the goods delivered 
as may be proved to have been defective as regards description, quality of condition when delivered or at his option to 
make a fair allowance of the price of so much of the goods delivered provided always that the buyer shall have made his 
complaint to the seller in writing with full particulars within 10 days of receipt at the buyer’s premises of the goods com-
plained of and that if any damage to the goods be alleged he shall have forwarded with his complaint a written statement 
containing full particulars to be sopported by statutory declaration if required, provided further that if any complaint 
be made within 7 days after the beginning of flowering (sopported by statutory declaration if required) that the goods 
delivered were not bulbs of the variety or respective varieties overleaf or indicated on the invoice (payment having been 
made  within 2 months after date of invoice) then the buyer shall be entitled to recover from the seller such damage as he 
shall be able to establish that he has in fact suffered by reason of such wrongful delivery.

7. The undertaking set forth in the last preceding clause hereof is given by the seller and is hereby accepted 
by the buyer in lieu and to the exclusion of every condition, warranty or guarantee as to the description, quality of condi-
tion of any goods delivered under this contract which might otherwise be implied under the provisions of any Statute or 
from any facts or circumstances whatsoever. The due fulfilment of such undertaking is to constitute the sole remedy of the 
buyer and the sole liability of the seller arising out of or in connection with any defects as regards description, quality or 
condition in any goods delivered under this contract.

8. If at the time for dispatching the goods any account payable by the buyer to any member of the Royal 
Dutch Wholesalers Association For Flowerbulbs And Nursery Stock be certified by that Association as being unreasonably 
overdue or if the Association certifies that the financial standing of the buyer is unsatisfactory or if there be an official noti-
ce in writing by the said Association to the Horticultural Trades Association of Great Britain and the National Farmer’s Union 
of England and Wales that there is generally in the country of origin any complete or partial failure of the sectional crop 
concerned, the seller shall be at liberty to cancel this  contract as regards the whole or part of the goods at their discretion 
without incurring any liability whatever to the buyer, other than a liability to refund the price of the goods not dispat- ched 
if already paid.
If the credit limit for the buyer changes in such a manner that, because of that, the value of the goods or services (yet) to 
be delivered can no longer be covered by the credit insurance taken out by the seller, the seller is entitled to cancel any 
further deliveries.

9. If any delivery to be made under this contract be cancelled wholly or in part at the instance of the buyer or 
if the buyer rejects the goods or any part thereof delivered to him by the seller under this contract the seller shall be entitled 
to recover from the buyer either as and for liqui- dated damages a sum equal to 20% of the contract price of the goods left 
undelivered at the buyer’s instance or rejected by the buyer (which sum is hereby agreed as the estimated damage likely to 
result to the seller from such cancellation or rejection by the buyer) or that the seller’s option such damage as he may then be 
able establish that he has, in fact, suffered by reason of such cancellation or rejection.

10. If any delivery to be made under this contract be cancelled in whole or in part at the instance of the seller 
otherwise than from some causes specified in clause 7 herein, or if the seller fails to deliver the goods under this contract, or 
any part of them, the buyer should be entitled to recover from the seller reasonable compensation as the buyer may then be 
able to establish that he has, in fact, suffered by reason of the seller’s default.

11. Notwithstanding anything herein contained neither party is to be held liable for any failure to carry out this 
contract caused by circumstances beyond that party’s control and in particular but without limiting the generality of the fo-
regoing the parties hereto hereby agree and declare that if (a) the goods hereby agreed to be sold shall be or become subject 
to a quota restriction imposed by the British Government opon imports from Holland, and (b) the total value of all contracts 
providing for delivery within the period of 12 months from the 1st July next and entered or to be entered into by buyer with 
members of Anthos without knowing and before being able with reasonable diligence to ascertain what his allocation under 
such quota restric- tion was or would be for the said period shall be found to exceed the value of his said alloca- tion then the 
quantity of goods hereby agreed to be sold shall be reduced so that the ratio between the price of the goods hereby agreed 
to be sold and the price of the goods so reduced in quantity shall be the same as the ratio between the total value of all such 
contracts entered or to be entered into by the buyer as aforesaid and the value of the buyer’s said allocation.

12. If an infection was latently present in the plant, this shall be considered a non-attributable shortcoming on 
the part of the vendor unless the buyer can demonstrate that a) the latent infection was the result of wilful conduct or gross 
negligence on the part of the vendor or b) the vendor was aware of this latent infection previous to the sale but, despite this, 
did not inform the buyer of this.

13.a. Any dispute under this contract  shall  be referred  to arbitration in accordance with the rules  for  the  conduct  
of  arbitration  jointly  agreed  from  time  to  time  between the
 
National Farmers’ Union of England and Wales, the Bulb Distributors Association and Anthos before a sole arbitrator appointed 
by agreement between the parties hereto or, in default of agreement before two arbitrators, one appointed by the chairman 
for the time being of Anthos and the other jointly by the president for the time being of the National Farmers’ Union of England 
and Wales and by the chairman for the time being of the Bulb Distributors Association, such arbitrators to nominate a single 
umpire to act in the event of their disagreement. Arbitration proceedings must be commenced within two years after the date 
of delivery.

13.b.  The parties hereby agree  to exclude  any right  of application  or appeal  to the English Courts in connection 
with any question of law arising in the course of the arbitration or with respect to any award made.

Royal Trade Association for
Nurserystock and Flowerbulbs (ANTHOS) CONDITIONS OF SALE
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December 2020
M D W D V Z Z

48 1 2 3 4 5 6

49 7 8 9 10 11 12 13

50 14 15 16 17 18 19 20

51 21 22 23 24 25 26 27

52 28 29 30 31

November 2020
M D W D V Z Z

43 1

44 2 3 4 5 6 7 8

45 9 10 11 12 13 14 15

46 16 17 18 19 20 21 22

47 23 24 25 26 27 28 29

48 30

oktober 2020
M D W D V Z Z

39 1 2 3 4

40 5 6 7 8 9 10 11

41 12 13 14 15 16 17 18

42 19 20 21 22 23 24 25

43 26 27 28 29 30 31

September 2020
M D W D V Z Z

35 1 2 3 4 5 6

36 7 8 9 10 11 12 13

37 14 15 16 17 18 19 20

38 21 22 23 24 25 26 27

39 28 29 30

AuguStuS 2020
M D W D V Z Z

30 1 2

31 3 4 5 6 7 8 9

32 10 11 12 13 14 15 16

33 17 18 19 20 21 22 23

34 24 25 26 27 28 29 30

35 31

Juli 2020
M D W D V Z Z

26 1 2 3 4 5

27 6 7 8 9 10 11 12

28 13 14 15 16 17 18 19

29 20 21 22 23 24 25 26

30 27 28 29 30 31

JuNi 2020
M D W D V Z Z

22 1 2 3 4 5 6 7

23 8 9 10 11 12 13 14

24 15 16 17 18 19 20 21

25 22 23 24 25 26 27 28

26 29 30

mei 2020
M D W D V Z Z

17 1 2 3

18 4 5 6 7 8 9 10

19 11 12 13 14 15 16 17

20 18 19 20 21 22 23 24

21 25 26 27 28 29 30 31

April 2020
M D W D V Z Z

13 1 2 3 4 5

14 6 7 8 9 10 11 12

15 13 14 15 16 17 18 19

16 20 21 22 23 24 25 26

17 27 28 29 30

mAArt 2020
M D W D V Z Z

8 1

9 2 3 4 5 6 7 8

10 9 10 11 12 13 14 15

11 16 17 18 19 20 21 22

12 23 24 25 26 27 28 29

13 30 31

FebruAri 2020
M D W D V Z Z

4 1 2

5 3 4 5 6 7 8 9

6 10 11 12 13 14 15 16

7 17 18 19 20 21 22 23

8 24 25 26 27 28 29

JANuAri 2020
M D W D V Z Z

52 1 2 3 4 5

1 6 7 8 9 10 11 12

2 13 14 15 16 17 18 19

3 20 21 22 23 24 25 26

4 27 28 29 30 31




