
  model 01/2023 

Aanvraagformulier voor dienst 
Data ontsluiting via API 
 

Deze gegevens worden opgenomen in het Floricode relatiebeheer systeem 

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam:  __________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:  _____________________________ Functie: ______________________________ 

Adres:  __________________________________________________________________________ 

Postcode en Plaats:  __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________Mobiele telefoon:  ____________________________ 

E-mail adres: __________________________________________________________________________ 

Digitale factuur:         Ja  Nee   E-mailadres voor digitale factuur:   ___________________________________ 

Aard van het bedrijf:   Aanvoerder   Handelaar   Softwarebedrijf   Anders: _________________________ 

*U geeft met dit formulier tevens goedkeuring om uw gegevens bij de veilingen te controleren. Indien dit voor u niet van toepassing  
is, dient u een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te zenden. 
 

 Floricode dienst Data ontsluiting via API 

Bovengenoemd bedrijf wenst een overeenkomst met Floricode af te sluiten voor de onderstaande aangekruiste datasets. Na het 

sluiten van deze overeenkomst verkrijgt het bedrijf toegangscodes van Floricode om de betreffende datasets m.b.v. onze API te 

kunnen benaderen.  

 Certificatenregister en bedrijfscodes *1 € 5.250   Kleurcodes € 525 

 Bedrijfscodes € 525   GPC-, product- en kenmerkcodes € 2.100 

 Locatie- en bedrijfscodes € 1.050   E-Cert codes (Client Export) € 1.050 

 Product- en kenmerkcodes € 1.250   Goederencodes (incl. productgroepscodes) € 400 

 Logistieke middelen (fustcodes) € 125   ISO codes € 100 

 Veilgroepen Royal FloraHolland Op verzoek    

 Overige coderingen (incl. data-elementen) € 125    

 Prijzen zijn per kalenderjaar excl. BTW 

 
*1) Indien u gegevens van MPS en/of GlobalGap wilt ontvangen dient u uw overeenkomsten met hen aan ons te overleggen. 

Adm. / deb.nummer: ________________________________________  FloraHolland  PLANTION  

Naam softwareleverancier: _____________________________________________________________________ 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart: 
-   bevoegd te zijn aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen; 
-   hierbij gedurende de looptijd van de overeenkomst machtiging aan Stichting Floricode te verlenen om het voor deze diensten 

verschuldigde bedrag, vermeld op www.floricode.com, af te schrijven van onderstaand rekeningnummer, en 
-   kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Floricode, voor deze dienst bestaande uit de Algemene 

Bepalingen en de Specifieke Bepalingen met betrekking tot ‘Beschikbaarstelling codelijsten’, zoals gepubliceerd op en te 
downloaden van www.floricode.com en te accepteren dat deze van toepassing zijn op de (uitvoering) van de overeenkomst. Op 
verzoek van aanvrager worden deze voorwaarden via e-mail of op andere gebruikelijke wijze kosteloos aan aanvrager 
toegezonden. 

 
Ondergetekende:  ________________________________________________________________________ 
 
KVK-nummer:       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|     BTW-nummer: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
IBAN nummer:                              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Bank Identification (BIC):              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Plaats/datum:       ________________________________________________________________________ 
 
Handtekening:      ________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Formulier terugsturen naar Floricode, Postbus 115, 2370 AC ROELOFARENDSVEEN;  
 E-mail: codebeheer@floricode.com  

http://www.floricode.com/
http://www.floricode.com/

