
Tarievenblad Floricode  

(per 1 jan. 2020, alle bedragen zijn excl. BTW) 

Distribueren 

Dienst Type Omschrijving  Wat krijgt u? Tarief (€) 

Plantsco

pe 

Website 

Plantscope 
Registratie informatie - Taxonomische informatie Gratis 

Beelden 

Lage Resolutie (LR) 

Taxonomische  LR afbeeldingen 

- Afbeelding vanuit 

www.plantscope.nl 
Gratis 

- Per stuk 8 

- Alle foto’s eenmalig  1000 

Deze beelden zijn uitsneden 

vanuit de Hoge Resolutie 

afbeeldingen. De bloem of plant 

wordt zo beeldvullend mogelijk 

uitgesneden, verscherpt en op 

kleur gebracht voor 

elektronische applicaties 

- Wekelijks via FTP te 

downloaden 
1000/jaar 

- Eenmalig aanschaf 

maatwerk archief 
1000 

Hoge Resolutie 

(HR) eenmalig 
Taxonomische  HR afbeeldingen 

- Per stuk  20 

Kortingspercentages 

- 11 t/m 50 foto’s 

- 51 t/m 100 foto’s 

- > 101 foto’s 

 

25% 

30% 

45% 

Aanvraag Taxonomische foto in opdracht - HR foto per stuk 30 

Codes Zoeken codes op 

website 

Opzoeken van codes op de 

Floricode website  

Productcodes 

Bedrijfs- en locatiecodes 
Gratis 

Bestanden 

downloaden 

Downloaden codelijsten 

bloembollen 
Edibulb codelijsten 75/jaar  

Bestanden 

downloaden 

Downloaden codelijsten 

boomkwekerij 
Beurshal codelijsten N.t.b. 

 

 

 

 

 

 

 



Bestanden Floricode downloaden van website of FTP 

Codepakket 1: Codepakket 2: 

Product- en  kenmerkcodes (VBN) 

Bedrijfs- en locatiecodes 

Overige coderingen (w.o. dataelementen) 

Logistieke middelen codes (fustcodes) 

Veilgroepcodes Royal FloraHolland  

 

Product- en  kenmerkcodes (VBN) 

Bedrijfs- en locatiecodes 

Overige coderingen (w.o. dataelementen) 

Logistieke middelen codes (fustcodes) 

Veilgroepcodes Royal FloraHolland  

ISO codelijsten 

E-Cert codelijsten (Client Export) 

GPC codes (incl. kleurcodes) 

Goederen codes (nieuw in 2018) 

Tarief eindgebruiker € 300/jaar* Tarief eindgebruiker € 1.600/jaar* 

Tarief softwareleverancier/ 

agent € 1.500/jaar** 

Tarief softwareleverancier/ 

agent € 8.000/jaar** 

 
* De EINDGEBRUIKER (d.w.z. producent/aanvoerder of handelaar) is gerechtigd: 
- M.b.v. gebruiksnaam en wachtwoord via FTP en/of vanaf de Floricode website codelijsten te downloaden; 
- De codelijsten te verwerken en de codes en bijbehorende gegevens te gebruiken in de eigen interne 

bedrijfsapplicaties.  
** De SOFTWARELEVERANCIER/AGENT (zoals veiling en platform)is gerechtigd: 

- M.b.v. gebruiksnaam en wachtwoord via FTP en/of vanaf de Floricode website codelijsten te downloaden; 
- De codelijsten te verwerken en de codes en bijbehorende gegevens te distribueren naar gebruikers van hun 

softwareapplicaties.  
 

Data ontsluiting via een API koppeling )* 

API-Codelijstset Prijs (Euro) 

Product- en  kenmerkcodes (LINNAEUS model) 1200 

Bedrijfscodes 500 

Locatie- en bedrijfscodes 1000 

Overige coderingen (w.o. dataelementen) 125 

Logistieke middelen codes (fustcodes) 125 

Veilgroepcodes Royal FloraHolland  Gratis )** 

ISO codelijsten 100 

E-Cert codelijsten (Client Export) 1000 

Product-, kenmerk- en GPC codes 2000 

Kleurcodes 500 

Goederen codes (incl. productgroepscodes) 400 

Certificatenregister en bedrijfscodes 5000 

*) Een abonnement is alleen mogelijk voor gebruikers, kwekers, kopers, veilingen, vervoerders 

)**Een abonnement met alleen gratis API’s is niet mogelijk 

Op leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Floricode van toepassing. Deze zijn beschikbaar op de 

website van Floricode en worden op aanvraag aan u toegezonden.  

 

 


