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Broks Bloemen behoort tot de oudste 
bloemengroothandels van Nederland. 
Zoals bij veel bedrijven begon het klein. 
In 1975 ging de toen 20-jarige Christ 
Broks met een kar vol bloemen langs de 
huizen. Geleidelijk breidde hij – samen 
met zijn vrouw Marij - de onderneming 
uit met kramen op markten en zelfs 
5 bloemenwinkels in Noord-Brabant. 
Ook het vervoer veranderde van een 
eenvoudige kar tot een wagenpark met  
9 vrachtwagens. 
Inmiddels hebben de zonen Rick en 
Kevin het familiebedrijf overgenomen. 
Kevin verzorgt de inkoop en productie 
en Rick is commercieel directeur: “We 
hebben samen jarenlange ervaring 
met de verkoop van bloemen en 
planten en zijn uitgegroeid tot dé 
bloemenleverancier voor onder meer 
particulieren, bedrijven en supermarkten 
in Midden- en Zuid Nederland.” 

Kwaliteit
De bloemen en planten moeten van 
goede kwaliteit zijn, is één van de 
belangrijkste uitgangspunten van Broks 
Bloemen. Of zoals Kevin Broks het zegt: 
“Kwaliteit is een keuze, geen toeval.’’ Het 
bedrijf, met ruim 75 medewerkers, verrast 
de klanten telkens door in te spelen op 
trends en met een aantrekkelijk geprijsd 
groot en steeds wisselend assortiment.
Om de kwaliteit op peil te houden, heeft 
Broks Bloemen in het distributiecentrum 
in Veghel eigen kassen, koelcellen, 
volautomatische productielijnen en 
een eigen waterzuiveringssysteem. “Wij 
kopen dagelijks vers in bij de veiling in 
Aalsmeer of direct bij erkende kwekers in 
binnen- en buitenland. Onze vakbekwame 
bloemisten stellen vervolgens met zorg 
boeketten en arrangementen samen 
en maken alles klaar voor de verkoop”, 
vertelt Rick. “Om het succesvolle te 
behouden, blijven we groeien, uitbreiden, 
luisteren en innoveren en volgen we 
nauwgezet de laatste ontwikkelingen 
en trends als het gaat om bloemen en 
planten.” 

broksbloemen.nl

Een kleurrijke bos bloemen fleurt het huis zo vrolijk op. 

Daarom is er in Albert Heijn Achterberg dagelijks een 

grote en wisselende keus aan verse bloemen, boeketten 

en planten van groothandel Broks Bloemen uit Veghel.

Voor in huis

fleurige
vrolijkheid
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