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Boomkwekerij Cees Koemans werkt sinds 
vorig jaar samen met Grafilabel. ‘Tot voor kort 
werkten we nog ouderwets met A4-labels, dus 
verschillende soorten stickers in een A4-printer. 
En dan hoopten we maar dat de velletjes goed 
door de printer gingen en dat er niet een hele 
bladzijde mislukte. Voorheen hoefden we nooit 
veel stickers te printen, op een paar orders na, 
maar de laatste tijd neemt de klantvraag naar 
specifieke labels en stickers toe. Iedereen heeft 
tegenwoordig een eigen barcode, taal en titel’, 
constateert Casper Hoogervorst, mede-eigenaar 
van Boomkwekerij Cees Koemans.

Duizenden stickers
Met de nieuwe Grafilabel-machines en -labels 
speelt de kwekerij uit Boskoop in op de behoefte 
vanuit de markt. Hoogervorst: ‘We zijn nu een 
jaar verder en moeten regelmatig duizenden stic-
kers printen. In het verleden zaten er zo’n zestig 
stickers op een A4-tje. Als je er 6000 moest prin-
ten, was dat een gigantische klus. Wanneer het in 
het voorjaar erg druk is, is elke minuut die je bij 
de printer staat er een teveel. Om dit werk effi-

ciënter te maken, hebben we ons georiënteerd 
op professionele printers. We kwamen al snel uit 
bij Grafilabel. De prijs viel ons alleszins mee, waar-
na we twee printers hebben aangeschaft. De TSC 
TE210 is bedoeld om karlabels te printen voor 
CC’s en labels voor Groendirekt en Landgard. 
Deze zitten al automatisch in het systeem, zodat 
je alleen maar op een knop hoeft te drukken. 
De andere, de TSC MB240, is een labelprinter die 
verschillende formaten etiketten en stickers kan 
verwerken om op de potten te plakken.’

Hoogervorst legt met een praktisch voorbeeld 
uit waarom de TSC TE210-printer zo handig is.  
‘Als een tuincentrum bij ons een order van een 
aantal karren plaatst, worden eerst een titel, een
streepjescode en een prijs doorgegeven. Die
gegevens voeren we in via het software-
programma Bartender en we maken er een proef-
print van. Als de klant deze goedkeurt, printen 
we het etiket met behulp van een opwikkelaar 
automatisch uit. Deze opwikkelaar of rewinder 
zorgt ervoor dat de labels weer keurig op een rol 
worden gewikkeld’, legt Hoogervorst uit.

Boomkwekerij Cees Koemans speelt in op groeiende vraag naar specifieke labels
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Grafilabel-printer betrouwbare 
oplossing voor etiketten behoefte

Casper Hoogervorst is laaiend enthousiast over de etiketten en printers van Grafilabel
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Indien nodig kan de TSC MB240 in één keer 
6000 etiketten printen die op potten worden 
gekleefd. ‘We hebben gekozen voor een stic-
ker van 50 millimeter breed en 30 millimeter 
hoog. Hier passen prima een titel, prijs en 
barcode op. Hoewel de printer geschikt is 
voor meerdere soorten en formaten stickers, 
maken wij slechts gebruik van één type. Dit 
is voor de meeste tuincentra voldoende. Wij 
sturen de klant tegenwoordig vaak ons eigen 
ontwerp van een etiket ter goedkeuring. 
Daardoor krijgen we steeds minder eigen 
etiketten van tuincentra om af te drukken. 
Ook sturen klanten regelmatig hun eigen 
Bartender-bestand, dat we dan eenvoudig 
kunnen afdrukken. Daarnaast drukken we de 
gegevens van het plantenpaspoort automa-
tisch op het etiket.’

Loftrompet
Hoogervorst steekt graag de loftrompet over 
de producten van Grafilabel. ‘Allereerst is de 
kwaliteit van de labels en etiketten uitstekend 
en kleven ze heel goed – ook zeer belangrijk. 
Verder is er gebruikersvriendelijke software 
bijgevoegd om een eigen sticker te ontwerpen. 
Last but not least is het gebruiksgemak hoog, 
evenals de snelheid van printen. Voorheen 
zat er een medewerker aan de transportband 
stickers vanaf A4-tjes op de pot te plakken en 
die kon het tempo nauwelijks bijhouden. Nu 

Boomkwekerij Cees Koemans
Boomkwekerij Cees Koemans in Boskoop 
heeft een areaal van 1 hectare kas en 2 
hectare buitenveld, allemaal containers. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in Japanse 
esdoorn, magnolia, doorbloeiende 
vlinderstruiken en andere heesters. 
Daarnaast zijn er nog verschillende teel-
ten zoals Pieris, Photinia en Cotinus. De 
planten worden verkocht aan exporteurs 
in het Westland en Aalsmeer en aan 
gespecialiseerde tuincentra. Daarnaast 
heeft Koemans een Living Garden-
concept, dat wordt afgezet in de retail. 
Casper Hoogervorst is sinds kort mede-
eigenaar van de kwekerij en neemt 
langzamerhand taken over van Cees 
Koemans, die gaat afbouwen. De kwekerij 
richt zich op verschillende afzetkanalen, 
variërend van daghandel tot cash-and-
carrybedrijven en groothandels.

De karlabel is ook onmisbaar bij de kweker

In een handomdraai zijn de stickers geprint

‘Sinds de aanschaf van de printers zijn 
we 70.000 stickers verder en hebben 
we alweer een flinke nieuwe voorraad 
moeten bestellen’

Specialist in etiketten
Grafilabel haalt de hoofdmoot van zijn 
omzet uit etiketten. Daarnaast levert het 
bedrijf uit Delft printers en etikettendis-
pensers. Boomkwekerijen nemen vooral 
steeketiketten, sleufetiketten en ‘gewone’ 
stickeretiketten af. Zij kunnen met de voor-
handen apparatuur bij Grafilabel kiezen 
voor tweezijdig bedrukte etiketten. Dat wil 
zeggen dat ze aan de ene kant voorbedrukt 
zijn en de kweker de etiketten zelf aan de 
andere kant bedrukt. Onder meer in ver-
band met EU-regelgeving zal de stroom eti-
ketten niet afnemen en moet iedere kweker 
ze gebruiken. Hierbij zijn de kwaliteit en de 
bedrukking van de etiketten heel belangrijk, 
omdat je als kweker ook te maken hebt met 
(weers)omstandigheden als vocht, water 
en uv. Die speciale etiketten en eventuele 
bijbehorende printer en inktlint zijn voor 
Grafilabel al jaren een groeibusiness.
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verricht diegene dezelfde klus veel efficiënter 
met stickers op een rolletje. Mochten we eens 
een vaste afleverlijn aanschaffen, dan kan het 
proces verder geautomatiseerd worden met 
stickerapparatuur, waarbij er geen mensen-
hand meer aan te pas komt.’

Omdat Cees Koemans op verschillende loca-
ties aflevert, verbeteren de Grafilabel-printers 
het etiketteerproces. ‘We kunnen bijvoorbeeld 
3000 labels even in de koffiepauze uitdraaien 
op een rol. Dat is erg handig. Ook de printer 
zelf is eenvoudig; de carboninkt en de stickers 
zijn gemakkelijk te vervangen. En dan is er 
nog de flexibiliteit van het systeem; je kunt 
met enkele klikken overschakelen naar een 
ander type en formaat label of etiket. Eigenlijk 
heeft de printer veel meer mogelijkheden dan 
degene waarvan we gebruikmaken.’ 

Drukke seizoen
Naast de kwalitatieve producten heeft 
Hoogervorst goede ervaringen met de dienst-
verlening van Grafilabel. ‘Toen de printers 
werden geleverd, kregen we nog een nuttige 
instructie van een medewerker van het bedrijf. 
Als er iets onduidelijk is of een bepaald type 
etiket niet goed door het apparaat loopt, staat 
er snel een medewerker op de stoep als die 
een beetje in de buurt is. Verder zijn de lever-
tijden voor de accessoires kort en is de service 
prima. Al met al zijn de labelprinters een 
goede investering, waarmee we nog een flinke 
tijd vooruit kunnen. In het drukke seizoen, van 
maart tot en met juni, maken we er elke dag 
gebruik van. De karren van stickers voorzien 
gaat dan continu door.’

De boomkwekerij prijst deze dienst ook actief 
bij klanten aan, wat een mooie meerwaarde 
oplevert. ‘Sinds de aanschaf van de printers 
zijn we 70.000 stickers verder en hebben we 
alweer een flinke nieuwe voorraad moeten 
bestellen. Dit toont aan dat de markt er in toe-
nemende mate gebruik van maakt. Dit levert 
niet alleen ons gemak op, maar ook de klant.’

Casper Hoogervorst is laaiend enthousiast over de etiketten en printers van Grafilabel
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