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1. Inleiding
Hobaho bloembollenveiling is een online bloembollenveiling. Om van deze veiling gebruik te maken
dient u klant van Hobaho te zijn of te worden.
De veiling werkt met een koper- en kwekermodule. Deze dienen gedownload te worden om gebruik te
maken van de veiling. In deze modules kan ingelogd worden met een Hobaho klantnummer en
wachtwoord.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de modules gedownload kunnen worden. Daarnaast worden
de mogelijkheden binnen de modules uitgebreid besproken.
Wij hopen dat u met behulp van deze handleiding wegwijs wordt binnen het digitale handelssysteem
van Hobaho.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Schilder tel. 0224 59 0888 of 06 5155 3539.
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2. Koper- en, of kwekermodule downloaden
2.1. Downloaden
De koper- en of kwekermodule kunnen gedownload worden op www.hobaho.nl. Deze zijn te
vinden bij Home > Veilen > Bloembollenveiling > Downloads.

Klik op de gewenste module om deze te downloaden. Volg de stappen die bij de download worden
weergeven.
Het kan zijn dat de
beveiligingswaarschuwing
hiernaast in beeld komt. Klik
dan op ‘uitvoeren’.
Na het downloaden is het
programma terug te vinden bij
alle programma’s van
Windows. Het is aan te raden
om dan een snelkoppeling
naar het bureaublad te maken.
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2.2. Snelkoppeling maken
1. Ga naar Start > programma’s > Hobaho > Kwekermodule.
2. Klik met de rechtermuisknop op kwekermodule. Het volgende scherm verschijnt:

3. Klik op ‘kopiëren naar. Kies vervolgens Bureaublad (snelkoppeling maken)
4. Nu staat er een snelkoppeling op uw bureaublad.
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3. Inloggen

(Figuur 1: Inlogscherm)
Het inloggen op de koper- en kwekermodule kan met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
De gebruikersnaam is het eigen klantnummer van de Hobaho.
Vervolgens klikt u op de betreffende module.
Indien het wachtwoord onbekend is kan deze opgevraagd worden bij Hobaho Veilen, tel. 0224 59
0349.
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4. De kwekermodule
De kwekermodule wordt gebruikt door degenen, die aanvoeren op de veiling. Tevens wordt deze
gebruikt door klanten die aanbod in Hobaho direct zetten.
Na het inloggen, verschijnt er een nieuwsbrief in beeld. Hierna kan er doorgeklikt worden naar het
hoofdmenu.
Hierin zijn de volgende opties:

(Figuur 2: Hoofdmenu kwekermodule)
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4.1. Aanvoer ingeven (F1)
Deze functie wordt gebruikt om aanvoer in te geven.

(Figuur 3: Aanvoer ingeven)
•

•

•
•
•
•

Eerst wordt het vak onder ‘BLOK SELECTIE’ volledig ingevuld. Het is van belang dat de
juiste klasse, condities en het certificaatnummer ingevuld worden.
o Cultivar is een keuzemenu Æ type de eerste letters van de cultivar in
o Maat is een keuzemenu
o Klasse is een keuzemenu
o Certificaatnummer dient ingevuld te worden
o De condities kunnen gekozen worden door o het juist mandje te klikken in het
keuzemenu.
Vervolgens wordt het vak onder ‘AANVULLENDE INFORMATIE’ volledig ingevuld.
o Hierin dient eerst gekozen te worden of het product fysiek in de veiling komt
(Veiling) of vanaf huis verkocht wordt (Hobaho direct).
o Kies het fust, het aantal fusten en de inhoud.
Door op F3 te drukken wordt de ingevulde informatie toegevoegd als nieuwe regel.
Als alle regels ingevoerd zijn, kan het aanbod met F4 definitief verstuurd worden.
Vervolgens kunnen de aanleverbonnen geprint worden.
Het is tevens om mogelijk om met een labelprinter labels te printen voor alle kratten.
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4.1.1. Hobaho direct
• Bij Hobaho direct aanbod dient er ook een minimale afname aangegeven te worden.
Indien de koper een kleiner aantal wil kopen, zijn de vrachtkosten voor de koper.
• Bij een vaste vraagprijs is er de mogelijkheid om een prijs aan te geven, de regel wordt
dan groen.
• Als er geen prijs wordt aangegeven, dan wordt de regel blauw. De kopende klant kan een
bod doen op deze partijen.
• Het mogelijk om fust in overleg, fust koper of fust verkoper te kiezen.
• De verkoper krijgt een melding per e-mail als er een bod is. Het bod kan geaccepteerd
worden in de kwekermodule. Zie paragraaf 3.2.

(Figuur 4: Biedingenoverzicht)
4.2. Biedingen inzien (F2)
Het biedingenoverzicht komt in beeld. Hierin is zichtbaar of er geboden wordt op een partij. Het is
mogelijk om een bod te accepteren.
Bij biedingen op een Hobaho direct partij kan de verkoper een tegenbod doen, als het gegeven bod
niet geaccepteerd wordt. De verkoper krijgt weer een mail als er een tegenbod is gedaan.
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(Figuur 5: Overzichten (F3))

4.3. Overzichten (F3)
Hierin staan verschillende overzichten, waaronder:
F1-Eigen aanvoer overzicht
: Alle aangevoerde partijen.
F2-Transactie overzicht
: Alle transactie.
F6-Inzien catalogus
: Het totale aanbod in het digitale handelssysteem.
F7-Dagstaat verkoop
: Verkopen in een bepaalde periode raadplegen. Hierin dient
een periode gekozen te worden.
F8-Openstaande vraag
: Vraag van kopers. Hierin dient een periode gekozen te
worden.
F10-Periodeprijs per soort
: Gemaakte prijzen in de veiling.
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5. De kopermodule
Na het inloggen, verschijnt er een nieuwsbrief in beeld. Hierna kan er doorgeklikt worden naar het
hoofdmenu.
Hierin zijn de volgende opties:

(Figuur 6: Hoofdmenu kopermodule)
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5.1. Catalogus (F1)
Door op F1 te klikken komt de catalogus in beeld.

(Figuur 7: Catalogus (F1))
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5.1.1.
•
•
•
•
•
•

Bod plaatsen
Selecteer de betreffende regel.
o Er kan gescrolled worden in de catalogus
o Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld een gewas of een locatie te kiezen
Klik op F1 plaats nieuw bod
Vervolgens kan het gewenste aantal aangegeven worden, het minimale aantal en de
prijs per 1000.
Klik op opslaan (F1)
Ga verder met de volgende biedingen.
Als alle biedingen er in staan, kunnen deze gecontroleerd worden in het
biedingenoverzicht (F4).

(Figuur 8: Biedingenoverzicht (F4))
•

Indien alle biedingen correct in het overzicht staan, kunnen deze definitief verstuurd
worden (F3).
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(Figuur 9: Dagoverzicht raadplegen (F3))
5.2 Dagoverzicht raadplegen (F3)
Hierin staan verschillende overzichten, waaronder:
F1-Transactie overzicht
: Alle transactie.
F2-Openstaande vraag
: Gevraagde producten
F3-Biedingen totaal overzicht
: Hierin staan alle openstaande en niet geaccepteerde
biedingen.
F10-Periodeprijs per soort
: Gemaakte prijzen in de veiling. Hierin dient men een periode
aan te geven.
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