Tarievenblad Floricode
(per 1 januari 2017, alle bedragen zijn excl. BTW)

Distribueren
Dienst

Type

Omschrijving

Wat krijgt u?

Plantscope

Website
Plantscope

Registratie informatie

-

Taxonomische informatie

Gratis

-

Afbeelding vanuit
www.plantscope.nl

Gratis

-

Per stuk op gewenst
formaat

-

Eenmalige aanschaf van
het totale bestand

-

Wekelijkse update via FTP
te downloaden

-

Eenmalige aanschaf van
het totale bestand

Per productregistratie de
taxonomische LR afbeeldingen:
- 227 x 227 pixels
Lage Resolutie
(LR)

Beelden

Per productcode de bloem of
plant zo beeldvullend mogelijk
uitgesneden:
- 227 x 227 pixels óf
- 640 x 480 pixels

-

Tarief (€)

8
1000
1000 (per
kalenderjaar)
1000

Hoge Resolutie
Taxonomische HR afbeeldingen
(HR) eenmalig

Per stuk op gewenst
formaat
Kortingspercentages
- 11 t/m 50 foto’s
- 51 t/m 100 foto’s
- > 101 foto’s

Aanvraag

Taxonomische foto in opdracht

-

HR foto per stuk

Zoeken codes
op website

Opzoeken van codes op de
Floricode website

Bestanden
downloaden
van website

Downloaden vrij beschikbare
codelijsten

Bestanden
downloaden

Downloaden niet vrij
beschikbare codelijsten via
website of FTP

-

Productcodes
Bedrijfscodes
Locatiecodes
Productcodes
Kenmerkcodes
Fustcodes
Veilgroep codes
ISO codes
Overige codelijsten
Bedrijfscodes
Locatiecodes
GPC codes
Deelnemerslijst
CLIENT Export

Bestanden
downloaden
Bestanden
downloaden

Downloaden codelijsten
bloembollen
Downloaden codelijsten
boomkwekerij

-

Edibulb codelijsten

N.t.b.

-

Beurshal codelijsten

N.t.b.

Codes

20

25%
30%
45%
30
Gratis

Gratis

Basistarief
250 + 250
per jaar )*

)* Deze diensten en producten worden in 2017 gratis ter beschikking gesteld voor relaties van de leden van de
Vereniging van Bloemenveilingen Nederland (VBN) én aan hun softwareontwikkelaars alleen ingeval dit in
combinatie is met een abonnement op onze dienst ‘berichtstandaarden’.
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.
Vegecom-leden ontvangen op HR afbeeldingen 15% korting en op LR afbeeldingen 20% op de totaalfactuur,
m.u.v. verzendkosten en dergelijke.

