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Verdienstelijk

Een eerlijke prijs voor de kweker en vertrouwen 

van de consument

Een eerlijke prijs voor de kweker en vertrouwen van de consument. Daar is het het 
consumentenmerk Certi om te doen. Het merk maakt topkwaliteit van de kweker blijvend 
herkenbaar, waardoor de consument vertrouwen opbouwt en vaker bloemen of planten koopt. 
Inzetten op de allerbeste kwaliteit doorbreekt de negatieve prijs- en kwaliteitsspiraal.

Door selectie van de producten, kwekers 
én verkoopvloeren laat Certi niets aan het 
toeval over. Met een tweewekelijks wis-
selend assortiment is Certi steeds actueel 
en verrassend. De uitgekiende logistiek 
en directe commercie van Timmermans, 
in combinatie met ondersteuning in de 
marketing en category management van 
FloraHolland, zorgen voor een optimale 
samenwerking. 

Tijdig besteld = rust op het bedrijf
OK Plant uit Naaldwijk is vaste leverancier 
van Certi. Thijs van der Valk: “Het is voor 
ons belangrijk dat Certi al een week van 
tevoren reserveert. Wij hebben dus tijd 
om de planten uit te sorteren. Dat draagt 
bij aan de uiteindelijke productkwaliteit en 
het geeft rust op het bedrijf. Certi wil dat 
de plant optimaal is als de consument 
hem koopt. Zij gaan voor topkwaliteit 
en bieden ons een goede, stabiele 
prijs. Zij hebben liever vier karren 
waarvan de kwaliteit goed en 
eenduidig is, dan vijf karren met 
rijpteverschillen. Dus leveren wij onze 
planten met wat meer open bloemen. 

Daarom beoordelen we de planten in het 
sorteerproces tot drie keer toe en Certi 
keurt ze zelf ook nog. Die kwaliteitseisen 
houden ons scherp, want ook wij streven 
naar topkwaliteit en een vernieuwend 
aanbod. Certi geeft ons bovendien veel 
feedback over hoe onze producten 
verkopen.”

Verder in de keten meekijken
“Het mooie van Certi is dat je als kweker 
verder in de keten meekijkt”, zegt Arie van 
Velden van Gebr. Van Velden uit ’s-Graven-
zande. “Wij zien wat er in een tuincentrum 
met onze pot-amarylissen en pot-zantede-
schia’s gebeurt. Er is overleg over wat er 
wel en niet loopt. Dat is belangrijk. Als je 
jaar na jaar hetzelfde kunstje doet, eindig 
je met producten waar niemand behoefte 
aan heeft. Nu weet je dat je goed zit, in as-
sortiment en in kwaliteit. Wij kiezen op ons 
bedrijf sowieso voor de betere kwaliteit. 
Daarom kost leveren aan Certi ons geen 
extra inspanning. Het is heel goed dat Certi 
die productkwaliteit door een onafhanke-
lijke persoon laat controleren. Hij stuurt 
retour wat niet deugt. Zo krijg je een keur-
merk van hoog niveau dat je op die manier 
ook in de benen houdt. Bovendien bieden 
zij mij een prijs die het werken aan kwaliteit 
lonend maakt. Verder is Certi gewoon een 
klant met wie wij zaken doen. Wel geven de 
inbreng en de extra kennis van FloraHol-
land het geheel een bredere basis.”
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