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GROEN-Direkt 
IN EEN NOTENDOP

TIP

Laat deze kans niet liggen

GROEN-Direkt is een ‘goed 

bewaard geheim’ van veel 

inkopers. Ontdek dit kanaal. 

Vrijblijvend en zonder 

voorregistratie.

Wekelijkse handelsbeurzen en webshop
GROEN-Direkt biedt met 30 beurzen per jaar de mogelijkheid om vanuit 

een ‘levende catalogus’ groen in te kopen: u kunt de tuinplanten zien, voelen 

en ruiken. Het hele aanbod is tevens beschikbaar via de webshop met het 

wekelijks actuele beursaanbod met monsterfoto’s.

Het grootste, actuele tuinplantenaanbod voor u op een rij
Het tuinplantenassortiment omvat op jaarbasis 20.000 unieke partijen, 

afkomstig van meer dan 500 gespecialiseerde kwekers. Naast gangbare 

producten is er een breed aanbod aan bijzondere, exclusieve en seizoens-

gerichte partijen.

Diverse inkoopmogelijkheden
Koop geheel op maat in op de beurzen en via de webshop. Per kar, laag of 

halve laag. En via concepten kan zelfs per plant besteld worden. De webshop 

biedt u de mogelijkheid om op basis van historie te bestellen.

36-uurs levering met 99,9% correctheidsgarantie
De producten worden door GROEN-Direkt verzameld, gecontroleerd, 

gebundeld en op het afgesproken tijdstip verzendklaar gemaakt. Desgewenst 

worden de producten voorgeprijsd en het transport geregeld. Door deze 

werkwijze kunt u producten in één keer bestellen en in één levering ontvangen, 

op één factuur. Dit gebeurt zeer nauwkeurig en binnen 36 uur.

Voor iedere tuinplanteninkoper; groot en klein
Tuincentra en groothandels uit Europa kopen in bij GROEN-Direkt. De levering 

in gemengde orders van kleine eenheden, zonder minimum afnamever-

plichting, maakt GROEN-Direkt een interessant inkoopkanaal voor kleinere 

afnemers. Staffelprijzen houden GROEN-Direkt ook voor grotere afnemers 

interessant.

in één bestelling 
INKOPEN BIJ 500 KWEKERS

één bestelling 
ÉÉN LEVERING, ÉÉN FACTUUR



tuinplanten 
ASSORTIMENT

Certificering
Als een monsterpartij aangeboden 

wordt door een leverancier die 

duurzaam onderneemt, vindt 

u bij deze partij een speciale 

markering. Bijvoorbeeld een MPS 

GAP-stempel. Ook plantenpas-

poorten staan vermeld.

Levende catalogus
Nergens vindt u zo’n breed, actueel en marktconform tuinplantenaanbod 

als bij GROEN-Direkt. Alfabetisch gerangschikt, op de beurzen en online. 

Van perkgoed tot hoogstam, van waterlelie tot bloembol en van heester tot 

kerstboom. Laat u verrassen door een aanbod van solitairen, haagplanten, 

mediterraanse specialiteiten, uiteenlopende arrangementen en nog veel 

meer. Een snoepwinkel voor iedere tuinplanteninkoper!

Assortimentsteam
Het GROEN-Direkt assortiments- 

team werkt doorlopend aan 

assortimentsverbreding. Hierdoor 

verrast GROEN-Direkt iedere beurs 

weer met nieuwe, exclusieve en 

trendsettende producten die u 

elders niet aantreft.

Extra assortiment
Via de webshop bestelt u in extra 

kleine besteleenheden uit het 

grote assortiment van meer dan 

25 conceptkwekers. De perfecte 

formule voor een hoge doorloop-

snelheid en weinig voorraad op 

bijvoorbeeld uw vaste planten-, 

kruiden-, waterplanten- of fruittafel.in één bestelling 
INKOPEN UIT 5.000 PARTIJEN

TIP

Speciaal voor u geselecteerd

We begrijpen dat 5.000 partijen 

soms wat overweldigend zijn. Wij 

helpen u daarom kiezen met de 

online Top 50 en wekelijkse ‘Must 

haves’ op de beurs en in de web-

shop.

altijd actuele 
SEIZOENSPRODUCTEN



30 wekelijkse
HANDELSBEURZEN

Monsterbeurs
Iedere beurs kent twee gedeelten: 

de monsterbeurs en het kwekers-

plein.Afhankelijk van het seizoen 

staan op de beurzen 2.000 tot 
5.000 monsterpartijen op 

alfabetische volgorde. U kunt de 

planten oppakken, zien, voelen 

en ruiken. Prijs en kwaliteit 
laten zich in één oogopslag 
vergelijken. De ‘monsters’ zijn 

lagen van Deense karren of hele 

karren. GROEN-Direkt controleert 

zowel de kwaliteit van de monster-

partijen als die van de uitgeleverde 

planten. GROEN-Direkt garandeert 

dat de uitgeleverde kwaliteit gelijk is 

aan de monsterkwaliteit.

Kwekersplein
Op de beurzen staan afhankelijk van 

het seizoen tot 150 kwekers met 

een eigen stand. Voor productinfor-

matie, advies en maatwerk kunt u bij 

hen terecht. Deze kwekers maken 

het aanbod op de GROEN-Direkt 

beurzen praktisch oneindig groot. De 

order die u direct bij de standhouder 

heeft geplaatst kunt u eenvoudig door 

GROEN-Direkt laten samenvoegen 

met uw order van de monsterbeurs - 

in één levering en op dezelfde factuur.

Iedere week opnieuw
GROEN-Direk t organiseer t 30 
handelsbeurzen per jaar. In 

een gemoedelijke sfeer loopt u in 

alle rust door het actuele tuinplan-

tenaanbod. U kunt direct inkopen.

Naast de reguliere beurzen zijn er 

diverse seizoensbeurzen die 

zich kenmerken door onder meer 

een extra maandagavondopenstel-

ling en groter seizoensaanbod.

De Voorjaarsbeurs (begin februari) 

en Najaarsbeurs (eind augustus) 

zijn meerdaags. Deze XL beurzen 

hebben een sterk internationaal 

karakter en kennen een extra groot 

kwekersplein.

TIP

Neem uw tablet mee

Op de beurs kunt u digitaal bestel-

len. De speciale beurs-app laat u 

snel navigeren en houdt de totalen 

netjes bij. Bovendien: wat u aan-

klikt wordt direct voor u gereser-

veerd!

beurskalender op

WWW.GROEN-DIREKT.NL

beursbezoek is 
INKOOPSUCCES



Uniek: 
wekelijks actuele foto’s
GROEN-Direkt vernieuwt het 

webshopaanbod op wekelijkse 

basis. Inclusief de zelf gemaakte 
foto’s van álle monsterpartijen. 

Fotokwaliteit is monsterkwaliteit en 

dus leverkwaliteit.

Meer mogelijkheden
De webshop biedt ten opzichte van 

de fysieke beurzen diverse extra 

mogelijkheden. Zo kunnen met één 

muisklik de Specials of de selectie 

met 50 meest populaire producten 

getoond worden. Daarnaast is het 

mogelijk om in te kopen op basis 

van kwaliteit, keurmerk en planten-

paspoort.

Meer aanbod
Het conceptaanbod van 25 

kwekers evenals het ‘extra assorti-

ment’ van vele kwekers maakt 

het assortiment op de webshop 

onuitputtelijk. 

Beursaanbod ook online
Geen tijd om naar de beurs toe te komen? Een bestelling 

vergeten? Bijbestellen of verder winkelen? Onze webshop op 

www.groen-direkt.nl biedt uitkomst. Hier maken we het u graag 

zo gemakkelijk mogelijk. Dankzij de mogelijkheid ‘bestellen uit historie’ 

kunt u eerdere partijen bijvoorbeeld gemakkelijk opnieuw bestellen.

de
WEBSHOP

TIP

Demo-account

Eens rondkijken in ons online 

aanbod? Vraag vrijblijvend een 

demo-account aan voor de web-

shop. Ook bestellen? Dan zetten 

we het account voor u om naar 

een bestel account.



over
GROEN-Direkt

Passie voor tuinplantenassortiment
GROEN-Direkt heeft als missie om tuincen-

tra toegang te bieden tot het prachtige, brede 

assortiment van de honderden gespeciali-

seerde kwekers in de Boskoopse regio maar 

ook ver daarbuiten. De toegankelijke beurzen 

kennen een warme, persoonlijke ontvangst. Ze 

zijn volledig ingericht om de inkoop zo efficiënt 

mogelijk te laten plaatsvinden, al is er altijd tijd 

voor een praatje aan de balie met een kop koffie 

en een broodje.

Door de jarenlange gezonde relatie met 

kwekers heeft GROEN-Direkt primeurs met 

nieuwe producten en is de hoogste kwaliteit 

verzekerd. 

Het GROEN-Direkt team werkt jaarrond met 

volle gedrevenheid om de klant volledig te 

ontzorgen bij de tuinplanteninkoop.

Aanbod, administratie, controle en logistiek
Behalve het letterlijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod, zorgt 

GROEN-Direkt voor de afhandeling. De klant ontvangt per bestelling één 

levering en één factuur, ondanks dat de planten afkomstig zijn van meerdere 

kwekers. Ook de kweker krijgt één bestelling en één betaling, terwijl planten 

in alle uithoeken van Europa belanden. Deze organisatie wordt eveneens door 

GROEN-Direkt afgehandeld.

TIP

Completer beeld op de website

Op www.groen-direkt.nl treft u 

meer foto’s, video’s en informatie 

van GROEN-Direkt aan. Ook in-

schrijven voor de nieuwsbrief is 

hier mogelijk.

GROEN-Direkt in cijfers

* Jaar van oprichting: 1996

* Medewerkers: 25 vast, 100 flexibel

* Bedrijfsgebouw: 19.000m2 en 46 docks

* 20.000 unieke producten per jaar

* Logistiek: tot 300 vrachtwagens per dag

* Duurzaam: onder andere door 900 zonnecollectoren



groot in
KERSTBOMEN

TIP

Zeker en voordelig inkopen

Op de Najaarsbeurs start de 

kerstbomenvoorverkoop. 

De beurs zelf kent speciale 

‘voorverkooptarieven’. De 

beschikbaarheid is dan het 

grootst!

25 meter is
HOGER DAN JE DENKT

120 soort/maat-
combinaties
GROEN-Direkt biedt veel gangbare 

en minder gangbare soorten kerst-

bomen aan. Deze zijn beschikbaar 

in veel maten en kwaliteitsklassen. 

Een deel in pot, de meeste gezaagd. 

De productie vindt plaats in zeer 

nauwe samenwerking met kerstbo-

menkwekers in zes landen. Jaarrond 

is GROEN-Direkt nauw betrokken bij 

de teelt en bij kwaliteitskeuringen. 

Verkoop start 
op de Najaarsbeurs
Op de Najaarsbeurs start traditio-

neel de kerstbomenvoorverkoop. 

Op 1.000 m2 staan soorten, 

maten en kwaliteiten overzichtelijk 

opgesteld. Exclusieve kortingen 

zijn geldig tot half september. Tot 

en met eind oktober is de reguliere 

verkoopperiode. Half november 

opent bij GROEN-Direkt de kerst-

bomen cash & carry. Naast het 

kerstbomen assortiment is er een 

uitgebreid aanbod aan benodigdhe-

den voor bij de kerstbomenverkoop. 

Van standaards tot verpakkers en 

van kruizen tot netten. 

KerstbomenXL
GROEN-Direkt heeft nog een 

bijzondere specialisatie in huis: 

Jaarlijks krijgt GROEN-Direkt het 

vertrouwen om honderden XL 

kerstbomen in winkelstraten en op 

marktpleinen te plaatsen. Tot 25 

meter en incidenteel zelfs hoger. 

Het rooien, transporteren, plaatsen, 

decoreren en afbreken is vooral 

bij bomen vanaf 15 meter een vak 

apart in verband met vergunningen 

en speciaal vervoer.



interesse gewekt?
WEES WELKOM!

Volledig vrijblijvend, voor iedere professionele inkoper 
Wilt u nader kennismaken met GROEN-Direkt?

* Kom een keer kijken op één van onze beurzen. 

 Volledig gratis, zonder voorregistratie!

* Vraag een demo-account aan voor de webshop.

     
* Registreer u als klant en bestel direct op de webshop 

 of op één van de beurzen.

TIP

Vraag een demo-account aan

als u nieuwsgierig bent geworden 

en bekijk meteen het (online) aan-

bod van GROEN-Direkt! Probeer 

alle online mogelijkheden en laat 

u verrassen.

Beursadres, bezoekadres en postadres:
GROEN-Direkt Boskoop BV

Noorwegenlaan 37

2391 PW Hazerswoude-Dorp

lTC-Boskoop

Nederland

+31 172211576

info@groen-direkt.nl

Webshop en website met beurskalender: 

www.groen-direkt.nl

graag
TOT BINNENKORT!
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Noorwegenlaan 37
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Webshop en website: 
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