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Kloppende beschikbaarheid
Kloppende beschikbaarheid voor kopers is essentieel. Alleen dan komt jouw 
product in de juiste zoekopdracht naar voren en kan de koper bestellen op aanbod 
wat beschikbaar is. Zorg daarom dat zowel de verwachte beschikbaarheid van je 
artikelen in de catalogus als de beschikbaarheid van het aanbod goed is ingevuld.

Bekijk het Helpcenter voor tips over kloppende beschikbaarheid

http://helpcenter.floriday.com/nl/articles/6622791-beschikbaarheid-van-je-artikelen-en-je-aanbod?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren
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Alleen weken gevuld wanneer 
leverbaar is 

Verwachte beschikbaarheid
Voor kopers die nieuw assortiment samenstellen is de beschikbaarheid 
gedurende het jaar erg belangrijk. Vul daarom in jouw catalogus de verwachte 
beschikbaarheid voor het hele jaar realistisch in. Dit voorkomt verwarring en 
teleurstellingen bij jouw kopers.

Een seizoenproduct lijkt jaarrond 
leverbaar  
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TIP:    Om je verwachte beschikbaarheid te controleren ga je naar 
de catalogus. Heb je nog geen beschikbaarheid van artikelen 
ingevuld? Dan tonen we dit via een melding en weet je precies 
wat er nog aangevuld moet worden.

https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/6622791-beschikbaarheid-van-je-artikelen-en-je-aanbod?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren
https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/6622791-beschikbaarheid-van-je-artikelen-en-je-aanbod?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren
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Werkelijk beschikbaar aanbod
Kopers die aanbod inkopen willen uiteraard weten of het concreet leverbaar is. 
Zorg er daarom voor dat in Floriday bij het onderdeel aanbod per product alles is 
ingevuld: in welke weken, hoeveelheden en voor welke prijs zijn jouw producten 
beschikbaar?

Weken en hoeveelheden niet gevuld

Klanten niet in prijsgroepen ingedeeld

Weken en hoeveelheden ingevuld

Klanten in prijsgroepen ingedeeld
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TIP:    Selecteer bij aanbod meerdere artikelen tegelijk en kies 
termijnprijzen. De periode die je kiest, geldt dan meteen voor  
alle geselecteerde producten.
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Juiste aflevertijden en condities
Stel per afleverlocatie realistische aflevertijden en condities in. Veelal worden op 
alle afleverlocaties dezelfde tijden ingevuld terwijl deze in de praktijk niet haalbaar 
zijn. Dit kan je als kweker per afleverhub óf per individuele koper in klant specifieke 
levervoorwaarden aangeven. Zo weet de koper wanneer hij het product krijgt en 
loopt zijn daaropvolgende logistieke proces niet vast.

Producten komen te laat omdat per 
afleverlocatie de tijden hetzelfde zijn

Geen klantspecifieke levervoorwaarden

Per hub een kloppend aflevertijdstip

De transportkosten per afleverlocatie 
zijn vermeld

Kloppende beschikbaarheid

TIP:    Kunnen kopers jouw producten ook zelf ophalen? Geef dit bij de 
levervoorwaarden dan aan door EXW – Aftuin te selecteren. Lees 
hier meer over het instellen van je Levervoorwaarden.
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https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/3950264-levervoorwaarden?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren



