Antwoorden vragenronde
REGIONALE VOORRONDE FLOWERCUP 2019
Beantwoord op 9 september 2019

1.
2.

Moet die 50 euro incl. de werkuren zijn.
De genoemde commerciële waarde van
50 euro. Is dat inclusief het ''frame'' of
exclusief dus alleen de materialen die je
niet kunt hergebruiken

3.

Mag je een fashion item gebruiken voor in
je arrangement (bijvoorbeeld een schoen
of tas)?
Zo ja moet deze in het kosten plaatje
berekend worden?
Het arrangement mag als verkoopwaarde
max 50 euro zijn excl. btw en oasis
ondergrond.
Hoef je hierbij de arbeidsuren ook niet mee
te tellen?
In de opdracht staat dat, het commerciële
arrangement een maximale
verkoopwaarde van 50 euro mag
hebben. Geld dit voor het gehele
arrangement of alleen voor de constructie
die meerdere keren ingezet moet kunnen
worden.
Het bloemstuk moet verkoopwaarde
hebben van 50 euro dus de inkoop van de
bloemen moet ongeveer 22,50 excl. zijn??

4.

5.

6.

7.

Ja
Ja, de € 50,00 is inclusief de constructie.
In je verkoopprijsberekening geef je de totale waarde
van je constructie aan en hoe vaak je hem in wilt zetten.
De totale waarde van de constructie (inclusief arbeid)
deel je dan door de aantal keren inzet en dat gedeelte
van het bedrag neem je mee in de € 50,00.
Ja, je mag een fashion item gebruiken.

Ja deze moet je berekenen.
Zie antwoord op vraag 1.

Zie antwoord op vraag 2.

Op het invulformulier (dat 2 weken voorafgaande aan
de wedstrijd wordt verstrekt) hanteren we een vaste
factor van 2,5 x de inkoopprijs.

En is het alleen de bloemen?? (Niet het
steekschuim meegerekend) (en het frame
en andere materialen zoals kerstballen enz)
is dat ook exclusief ?? Of moet dat bij de 50
euro??

Als de materialen zoals kerstballen onderdeel zijn van je
constructie zitten ze in die calculatie van meerdere
keren inzetbaar. Zijn het losse materialen dan calculeren
net als de plantaardige materialen, want helaas komt
niet altijd al het losse materiaal weer retour.

Moet je het steekschuim zien? zoals het
zwarte steekschuim?
Bij de prijsberekening die je moet
inleveren, moet je daar ook de arbeidsuren
in doorrekenen zodat de totaal prijs €50,incl. materiaal en arbeid is?

Naar eigen idee en ter beoordeling aan de jury.

Bij de prijsberekening willen jullie daar
verkoopprijzen in ontvangen of ook de
inkoopprijs en de omreken factor?

Inkoopprijs met voor iedereen een vaste omreken factor
van 2,5 en dan uiteindelijk de verkoopprijs.

Zie antwoord op vraag 1.

8.

9.

Het commerciële arrangement mag max.
€50,- verkoopwaarde hebben. Dit is excl.
BTW en prijs van de Oasis maar er staat
niks over waar deze constructie in
kan/mag.
Hiermee bedoeld een vaas/schaal/pot enz.
Of moeten wij hieruit concluderen dat er
dus niet alle Oasis gekozen mag worden
maar alleen die met een water reservoir.
Want als je gebruik wil maken van losse
blokken/bollen of gekleurde Oasis dan heb
je toch echt een vaas/ schaal enz. nodig.

Er staat niet bij dat de ondergrond exclusief is, dus zal je
het mee moeten nemen in de verkoopprijsberekening.

En hoe moet je dit bereken in de verkoop
waarde?
Of moet ik dit zien als een abonnement?
Zodat de vaas/schaal/ pot op leenbasis
wordt gebruikt.

Als de ondergrond herbruikbaar is neem je de huurprijs
op in de berekening.

Zit er een max aan de waarde van de losse
constructie?
Voorbeeld: €50,- is de totale verkoop
waarde van het totale arrangement.
Als je per keer €20,- rekent voor de
constructie blijft er €30,- voor Oasis,
bloemen enz.
Als je minimaal 6x constructie €20,- rekent
dan zit je op €120,- voor de constructie die
maximaal kan maken.
(ik neem aan dat dit ook op de
kostprijsberekening moet komen te staan
die wij moeten invullen?)

Zie antwoord op vraag 2.

Moet het frame wat je apart maakt en naar
6 keer zijn commerciële waarde moet
behalen ook bij de 50 euro in rekenen? Dus
1 zesde deel? En moet je ook arbeid apart
berekenen? Mag je zelf weten hoeveel dat
is of hebben jullie daar een richtlijn voor?

Zie antwoord op vraag 2.

Dat is je eigen keuze.

De maximale verkoopwaarde van € 50,- is excl. BTW en
excl. de prijs van OASIS-steekschuim.

Bij het frame mag je in één keer de verkoopprijs
noemen incl. de arbeid. De verse materialen gaan van
inkoop x 2,5 naar verkoop. Aan iedereen laten we in het
format rekenen met € 0,60 per minuut.

