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K01 Negatieve keurcode 1

108 enkele afwijkende bloem/bloeiwijze

109 afwijkende bloem/bloeiwijzen

110 enk. beschadigde bloem/knop/vrucht

111 beschadigde bloem/knop/vrucht

112 enkele beschadigde nagel

113 beschadigde nagels

114 enkele blauwe bloem

115 blauwe bloemen

116 enkele bloem niet op kleur

117 bloemen niet op kleur

118 licht bloem-/knop-/besval

119 bloem-/knop-/besval

120 enkele bruine bloem

121 bruine bloemen

122 enkele verkleurde bloemrand

123 verkleurde bloemrand

124 enkele duim

125 duimen

126 enkel bruin bloemblaadje

127 bruin bloemblaadje

128 enkel geel schutblad

129 gele schutbladeren

130 enkele gepelde bloem

131 gepelde bloemen

132 enkel beschadigd schutblad

133 beschadigd schutblad

134 enkele geplukte bloem

135 geplukte bloemen

140 enkele groeistip

141 groeistip

144 enkele kleine bloeiwijze

145 kleine bloeiwijzen

148 enkele krimpers

149 krimpers

154 enkele niet zuiver bloem/bes

155 niet zuivere bloemen/bessen



156 enkele onrijp

157 onrijp

158 enkele ongelijke bloei

159 ongelijke bloei

162 enkele open bloemhart

163 open bloemharten

166 enkele rijp

167 rijp

168 enkele slappe bloem

169 slappe bloemen

170 enkele natte bloem

171 natte bloemen

174 enkele uitgebloeide bloem

175 uitgebloeide bloemen

176 enkele verdroogde bloem/knop

177 verdroogde bloemen/knoppen

178 enkele verkleurde bloem

179 verkleurde bloemen

184 enkele vuile bloem

185 vuile bloemen

186 enkele watervlek in bloem

187 watervlekken in bloem

188 enkele weinig bloem/bes

189 weinig bloemen/bessen

194 enkel afwijkend schutblad

195 afwijkend schutblad

196 enkele verbrande bloem/bloeiwijze

197 verbrande bloem/bloeiwijze

211 niet voorbehandeld

312 enkele droge (pot)kluit

313 droge (pot)kluit

316 enkele los op de pot

317 los op de pot

320 enkele met wortel/boldelen

321 met wortel/boldelen

322 enkele mos en algengroei

323 mos en algengroei

324 enkele natte (pot)kluit

325 natte (pot)kluit

340 enkele slecht opgepot

341 slecht opgepot

344 enkel slecht wortelgestel

345 slecht wortelgestel

404 enkele afwijkende tak/steel



405 afwijkende takken/stelen

408 enkele beschadigde tak/steel

409 beschadigde takken/stelen

412 enkele bonte steel

413 bonte stelen

414 enkele diep in blad

415 diep in blad

416 enkel dubbele steel

417 dubbele stelen

418 enkel doorwas

419 doorwas

420 enkele bros/breukgevoelig

421 bros/breukgevoelig

422 enkel dun ondereind

423 dunne ondereinden

424 enkele gebogen nek

425 gebogen nek

426 enkele gebogen tak/steel

427 gebogen takken/stelen

428 enkele gebroken tak/steel

429 gebroken takken/stelen

430 enkele gedraaide steel

431 gedraaide stelen

432 enkele oud hout

433 oud hout

434 enkele groeischeur

435 groeischeuren

436 enkel hieltje

437 hieltjes

438 enkele getopt/geknipt

439 getopt/geknipt

440 enkel kaal ondereind

441 kale ondereinden

444 enkele kale tak/steel

445 kale takken/stelen

446 enkel knopje

447 knopjes

448 enkel krom ondereind

449 kromme ondereinden

450 enkel dood takeinde (punt)

451 dood takeinde (punt)

452 enkele kromme nek

453 kromme nekken

456 enkele kromme tak/steel



457 kromme takken/stelen

458 enkele korte bloemsteel

459 korte bloemstelen

460 enkele gerekt

461 gerekt

462 enkele lange bloemsteel

463 lange bloemstelen

464 enkele lichte tak/steel

465 lichte takken/stelen

470 onvoldoende ontbladerd

471 niet ontbladerd

472 enkele slappe nek

473 slappe nekken

476 enkele slappe tak/steel

477 slappe takken/stelen

478 enkele slecht geplozen

479 slecht geplozen

480 enkele slechte steel/stam

481 slechte stelen/stammen

486 enkele uitgebroken tak/kop

487 uitgebroken tak/kop

490 enkele uitgezaagde tak/stam

491 uitgezaagde takken/stammen

494 enkele watersteel

495 waterstelen

498 enkel zonder bolbodem

499 zonder bolbodem

504 enkel afwijkend blad

505 afwijkend blad

506 enkel beschadigd blad

507 beschadigd blad

508 enkel blad af

509 blad af

510 enkel blad niet op kleur

511 blad niet op kleur

512 enkele bladpunt

513 bladpunten

514 enkele bladvlek

515 bladvlekken

516 enkele bladrand

517 bladranden

518 licht bladval

519 bladval

520 enkel bont blad



521 bont blad

522 enkel bruin blad

523 bruin blad

524 enkel geel blad

525 geel blad

526 enkel geel bladpunt

527 gele bladpunten

528 enkel verdroogd blad

529 verdroogd blad

530 enkel gepunt/geknipt blad

531 gepunt/geknipt blad

532 enkel gespikkeld blad

533 gespikkeld blad

534 enkel gekruld blad

535 gekruld blad

540 bladglans

541 overmaat bladglans

542 enkel residu op blad

543 residu op blad

544 enkel slap blad

545 slap blad

548 enkel slecht blad

549 slecht blad

556 enkel nat blad

557 nat blad

558 enkel verbrand blad

559 verbrand blad

560 enkel vuil blad

561 vuil blad

562 enkel verbrand schutblad

563 verbrande schutbladeren

564 enkele watervlek in blad

565 watervlekken in blad

566 enkel zweetblad

567 zweetblad

568 zonder blad

598 (gereserveerd)

599 (gereserveerd)

602 enkel botrytis roos

606 enkele verdroogde pok

607 verdroogde pokken

612 enkel botrytis in bloeiwijze

613 botrytis in bloeiwijze

614 enkel botrytisblad



615 botrytisblad

620 enkele dierlijke parasiet

621 dierlijke parasieten

632 enkele japanse roest

633 japanse roest

636 enkele luis

637 luis

640 enkele meeldauw

641 meeldauw

644 enkel mineerblad

645 mineerblad

646 enkel roetdauw

647 roetdauw

648 enkele roeststip

649 roest

658 enkele schimmel

659 schimmel

664 enkele spat

665 spat

666 enkele spint

667 spint

668 lichte spintschade

669 spintschade

678 enkele trips

679 trips

680 licht tripsschade

681 tripsschade

688 enkele vuursteel

689 vuurstelen

690 enkele witte vlieg

691 witte vlieg

694 enkele zure bol

695 zure bol

704 enkele beschadigde pot/schaal

705 beschadigde pot/schaal

706 zonder hoes

714 enkele onjuist gebost

715 onjuist gebost

717 onjuiste hoes

720 enk. onvold. gesteund/opgebonden

721 onvoldoende gesteund/opgebonden

740 enkele te dicht beladen

741 te dicht beladen

742 onvoldoende beladen



748 enkele verschillende potten

749 verschillende potten

752 enkel vuil fust

753 vuil fust

756 enkele vuile pot

757 vuile pot

804 enkele ongelijk van diameter

805 ongelijk van diameter

808 enkele ongelijk van volume

809 ongelijk van volume

812 enkel boslengteverschil

813 boslengteverschil

816 enkel kleurverschil

817 kleurverschil

821 niet als monster

825 ongesorteerd

828 enkel takverschil

829 takverschil

834 enkele ongelijk

835 ongelijk

838 enkele ongelijk gemengd

839 ongelijk gemengd

852 enkele ongelijk van bosgewicht

853 ongelijk van bosgewicht

854 enkele ongelijk van lengte/hoogte

855 ongelijk van lengte/hoogte

858 enkele ongelijk van rijpte

859 ongelijk van rijpte

860 enkele ongelijk van toef

861 ongelijk van toef

862 enkele ongelijk van vorm

863 ongelijk van vorm

864 enkele ongelijk van doosgewicht

865 ongelijk van doosgewicht

867 onvoldoende gemengd

868 enkele ongelijk van bundelgewicht

869 ongelijk van bundelgewicht

902 enkele slechte bollen/knollen

903 slechte bollen/knollen

905 afgekeurd

908 enkele beschadigde bolhuid

909 beschadigde bolhuid

919 lichte partij

924 enkele los van vorm



925 los van vorm

932 enkele koudeschade

933 koudeschade

937 niet gekeurd

939 niet op water

943 niet verhandeld

949 overige keurbemerking

952 enkele slechte pot/plantverhouding

953 slechte pot/plantverhouding

958 enkele transportschade

959 transportschade

960 enkele slecht van vorm

961 slechte vorm

962 enkele vorstschade

963 vorstschade

964 enkele vuil

965 vuil

966 enkel onkruid in pot

967 onkruid in pot

969 vuil water

970 zonder productinformatie

971 geen foto

972 onjuiste productinformatie

974 foute info op de pot

975 Meerdere gebreken

976 foto toont ander product

977 foto toont andere kleur bloem/blad

978 foto toont rauwer product

979 foto toont rijper product

980 foto toont geen vrijstaande plant

981 foto achter/ondergrond niet voorsch

982 detailfoto ontbreekt/wijkt af

983 foto toont geen fust

984 foto toont geen meetlat

985 fotokwaliteit niet in orde

986 foto toont andere fustcode

987 foto toont andere kleur fust/verpak

988 foto toont geen hoes/kraag/verpak

989 foto toont met hoes/kraag/verpakkin

990 foto toont andere fustinhoud

991 plantenpaspoort ontbreekt

992 foto toont ander assortiment/mix

993 foto toont product met andere vorm

994 foto toont langer product



995 aanvoer regulering Corona

996 foto toont korter product

997 foto met meerdere afwijkingen

998 Foto gemaakt door RFH

K02 Negatieve keurcode 2

108 enkele afwijkende bloem/bloeiwijze

109 afwijkende bloem/bloeiwijzen

110 enk. beschadigde bloem/knop/vrucht

111 beschadigde bloem/knop/vrucht

112 enkele beschadigde nagel

113 beschadigde nagels

114 enkele blauwe bloem

115 blauwe bloemen

116 enkele bloem niet op kleur

117 bloemen niet op kleur

118 licht bloem-/knop-/besval

119 bloem-/knop-/besval

120 enkele bruine bloem

121 bruine bloemen

122 enkele verkleurde bloemrand

123 verkleurde bloemrand

124 enkele duim

125 duimen

126 enkel bruin bloemblaadje

127 bruin bloemblaadje

128 enkel geel schutblad

129 gele schutbladeren

130 enkele gepelde bloem

131 gepelde bloemen

132 enkel beschadigd schutblad

133 beschadigd schutblad

134 enkele geplukte bloem

135 geplukte bloemen

140 enkele groeistip

141 groeistip

144 enkele kleine bloeiwijze

145 kleine bloeiwijzen

148 enkele krimpers

149 krimpers

154 enkele niet zuiver bloem/bes

155 niet zuivere bloemen/bessen

156 enkele onrijp

157 onrijp



158 enkele ongelijke bloei

159 ongelijke bloei

162 enkele open bloemhart

163 open bloemharten

166 enkele rijp

167 rijp

168 enkele slappe bloem

169 slappe bloemen

170 enkele natte bloem

171 natte bloemen

174 enkele uitgebloeide bloem

175 uitgebloeide bloemen

176 enkele verdroogde bloem/knop

177 verdroogde bloemen/knoppen

178 enkele verkleurde bloem

179 verkleurde bloemen

184 enkele vuile bloem

185 vuile bloemen

186 enkele watervlek in bloem

187 watervlekken in bloem

188 enkele weinig bloem/bes

189 weinig bloemen/bessen

194 enkel afwijkend schutblad

195 afwijkend schutblad

196 enkele verbrande bloem/bloeiwijze

197 verbrande bloem/bloeiwijze

211 niet voorbehandeld

312 enkele droge (pot)kluit

313 droge (pot)kluit

316 enkele los op de pot

317 los op de pot

320 enkele met wortel/boldelen

321 met wortel/boldelen

322 enkele mos en algengroei

323 mos en algengroei

324 enkele natte (pot)kluit

325 natte (pot)kluit

340 enkele slecht opgepot

341 slecht opgepot

344 enkel slecht wortelgestel

345 slecht wortelgestel

404 enkele afwijkende tak/steel

405 afwijkende takken/stelen



408 enkele beschadigde tak/steel

409 beschadigde takken/stelen

412 enkele bonte steel

413 bonte stelen

414 enkele diep in blad

415 diep in blad

416 enkel dubbele steel

417 dubbele stelen

418 enkel doorwas

419 doorwas

420 enkele bros/breukgevoelig

421 bros/breukgevoelig

422 enkel dun ondereind

423 dunne ondereinden

424 enkele gebogen nek

425 gebogen nek

426 enkele gebogen tak/steel

427 gebogen takken/stelen

428 enkele gebroken tak/steel

429 gebroken takken/stelen

430 enkele gedraaide steel

431 gedraaide stelen

432 enkele oud hout

433 oud hout

434 enkele groeischeur

435 groeischeuren

436 enkel hieltje

437 hieltjes

438 enkele getopt/geknipt

439 getopt/geknipt

440 enkel kaal ondereind

441 kale ondereinden

444 enkele kale tak/steel

445 kale takken/stelen

446 enkel knopje

447 knopjes

448 enkel krom ondereind

449 kromme ondereinden

450 enkel dood takeinde (punt)

451 dood takeinde (punt)

452 enkele kromme nek

453 kromme nekken

456 enkele kromme tak/steel

457 kromme takken/stelen



458 enkele korte bloemsteel

459 korte bloemstelen

460 enkele gerekt

461 gerekt

462 enkele lange bloemsteel

463 lange bloemstelen

464 enkele lichte tak/steel

465 lichte takken/stelen

470 onvoldoende ontbladerd

471 niet ontbladerd

472 enkele slappe nek

473 slappe nekken

476 enkele slappe tak/steel

477 slappe takken/stelen

478 enkele slecht geplozen

479 slecht geplozen

480 enkele slechte steel/stam

481 slechte stelen/stammen

486 enkele uitgebroken tak/kop

487 uitgebroken tak/kop

490 enkele uitgezaagde tak/stam

491 uitgezaagde takken/stammen

494 enkele watersteel

495 waterstelen

498 enkel zonder bolbodem

499 zonder bolbodem

504 enkel afwijkend blad

505 afwijkend blad

506 enkel beschadigd blad

507 beschadigd blad

508 enkel blad af

509 blad af

510 enkel blad niet op kleur

511 blad niet op kleur

512 enkele bladpunt

513 bladpunten

514 enkele bladvlek

515 bladvlekken

516 enkele bladrand

517 bladranden

518 licht bladval

519 bladval

520 enkel bont blad

521 bont blad



522 enkel bruin blad

523 bruin blad

524 enkel geel blad

525 geel blad

526 enkel geel bladpunt

527 gele bladpunten

528 enkel verdroogd blad

529 verdroogd blad

530 enkel gepunt/geknipt blad

531 gepunt/geknipt blad

532 enkel gespikkeld blad

533 gespikkeld blad

534 enkel gekruld blad

535 gekruld blad

540 bladglans

541 overmaat bladglans

542 enkel residu op blad

543 residu op blad

544 enkel slap blad

545 slap blad

548 enkel slecht blad

549 slecht blad

556 enkel nat blad

557 nat blad

558 enkel verbrand blad

559 verbrand blad

560 enkel vuil blad

561 vuil blad

562 enkel verbrand schutblad

563 verbrande schutbladeren

564 enkele watervlek in blad

565 watervlekken in blad

566 enkel zweetblad

567 zweetblad

568 zonder blad

598 (gereserveerd)

599 (gereserveerd)

602 enkel botrytis roos

606 enkele verdroogde pok

607 verdroogde pokken

612 enkel botrytis in bloeiwijze

613 botrytis in bloeiwijze

614 enkel botrytisblad

615 botrytisblad



620 enkele dierlijke parasiet

621 dierlijke parasieten

632 enkele japanse roest

633 japanse roest

636 enkele luis

637 luis

640 enkele meeldauw

641 meeldauw

644 enkel mineerblad

645 mineerblad

646 enkel roetdauw

647 roetdauw

648 enkele roeststip

649 roest

658 enkele schimmel

659 schimmel

664 enkele spat

665 spat

666 enkele spint

667 spint

668 lichte spintschade

669 spintschade

678 enkele trips

679 trips

680 licht tripsschade

681 tripsschade

688 enkele vuursteel

689 vuurstelen

690 enkele witte vlieg

691 witte vlieg

694 enkele zure bol

695 zure bol

704 enkele beschadigde pot/schaal

705 beschadigde pot/schaal

706 zonder hoes

714 enkele onjuist gebost

715 onjuist gebost

717 onjuiste hoes

720 enk. onvold. gesteund/opgebonden

721 onvoldoende gesteund/opgebonden

740 enkele te dicht beladen

741 te dicht beladen

742 onvoldoende beladen

748 enkele verschillende potten



749 verschillende potten

752 enkel vuil fust

753 vuil fust

756 enkele vuile pot

757 vuile pot

804 enkele ongelijk van diameter

805 ongelijk van diameter

808 enkele ongelijk van volume

809 ongelijk van volume

812 enkel boslengteverschil

813 boslengteverschil

816 enkel kleurverschil

817 kleurverschil

821 niet als monster

825 ongesorteerd

828 enkel takverschil

829 takverschil

834 enkele ongelijk

835 ongelijk

838 enkele ongelijk gemengd

839 ongelijk gemengd

852 enkele ongelijk van bosgewicht

853 ongelijk van bosgewicht

854 enkele ongelijk van lengte/hoogte

855 ongelijk van lengte/hoogte

858 enkele ongelijk van rijpte

859 ongelijk van rijpte

860 enkele ongelijk van toef

861 ongelijk van toef

862 enkele ongelijk van vorm

863 ongelijk van vorm

864 enkele ongelijk van doosgewicht

865 ongelijk doosgewicht

867 onvoldoende gemengd

868 enkele ongelijk van bundelgewicht

869 ongelijk van bundelgewicht

902 enkele slechte bollen/knollen

903 slechte bollen/knollen

905 afgekeurd

908 enkele beschadigde bolhuid

909 beschadigde bolhuid

919 lichte partij

924 enkele los van vorm

925 los van vorm



932 enkele koudeschade

933 koudeschade

937 niet gekeurd

939 niet op water

943 niet verhandeld

949 overige keurbemerking

952 enkele slechte pot/plantverhouding

953 slechte pot/plantverhouding

958 enkele transportschade

959 transportschade

960 enkele slecht van vorm

961 slechte vorm

962 enkele vorstschade

963 vorstschade

964 enkele vuil

965 vuil

966 enkel onkruid in pot

967 onkruid in pot

969 vuil water

970 zonder productinformatie

971 geen foto

972 onjuiste productinformatie

974 foute info op de pot

975 Meerdere gebreken

976 foto toont ander product

977 foto toont andere kleur bloem/blad

978 foto toont rauwer product

979 foto toont rijper product

980 foto toont geen vrijstaande plant

981 foto achter/ondergrond niet voorsch

982 detailfoto ontbreekt/wijkt af

983 foto toont geen fust

984 foto toont geen meetlat

985 fotokwaliteit niet in orde

986 foto toont andere fustcode

987 foto toont andere kleur fust/verpak

988 foto toont geen hoes/kraag/verpak

989 foto toont met hoes/kraag/verpakkin

990 foto toont ander fustinhoud

991 plantenpaspoort ontbreekt

992 foto toont ander assortiment/mix

993 foto toont product met andere vorm

994 foto toont langer product

995 aanvoer regulering Corona



996 foto toont korter product

997 foto met meerdere afwijkingen

998 Foto gemaakt door RFH

P01 Positieve keurcode fytosanitair

001 100% tripsvrij

002 100% Japanse roest vrij

003 100% insecten- + 100% Jap roestvrij

004 100% grondvrij

005 virusvrij

006 100% insectenvrij

007 100% mineervrij

008 aaltjesvrij

009 plantenpaspoort per plant

010 plantenpaspoort per fust/tray

012 100% witte vlieg vrij

P02 Positieve keurcode kwaliteit

001 belicht

002 met consumenten informatie

003 potgedrukt

004 gelijk gebost

005 Voorbehandeld

006 met VBN/EAN barcode

007 Quality Flower

008 Flowpack

009 Kenya Flower Council

P03 Positieve keurcode veiling

001 Fleur-/Plantprimeur

002 per bos verpakt

003 FloraHolland Quality

004 gelijk afgesneden

005 jong gewas

006 Quality Controlled

008 vaasleven getest

009 zondagaanvoer
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