ALLES
HEEFT WAARDE

WIJ HELPEN U DIE TE VERZILVEREN!
WIJ VINDEN KOPERS OVER DE HELE WERELD

“	VEILEN IS EEN STUK
INTERESSANTER
DAN INRUILEN”

DE BESTE OPBRENGST
VOOR UW MACHINES EN BEDRIJF

Richard Maas | Maas Markelo BV
“We konden met minder materiaal toe en wilden onze handen vrij hebben bij het inkopen van nieuw materiaal.
De mensen van Troostwijk spreken mijn taal en weten waar ze het over hebben. Via Troostwijk kregen we
prima prijzen voor een maaidorser en verschillende tractoren; én we zijn vrijer op de markt bij het inkopen.
Soms kopen we zelf ook in via Troostwijk. Veilen blijkt voor ons een stuk interessanter dan inruilen.”

Stel, u wilt een specifieke tractor verkopen. Hoe bereikt u dan de juiste koper?
U wilt er immers wel een goede prijs voor krijgen. Wij vinden voor u kopers over
de hele wereld. Ook als het niet om één tractor, maar uw hele bedrijf gaat.
Wij spreken uw taal en die van de koper. En zorgen via onze online veiling
snel voor de beste opbrengst.

WAARDE VERZILVEREN

KOPERS VINDEN

Alles heeft waarde. Maar je moet die waarde wel
kunnen vinden, herkennen én verzilveren. Dat is
precies wat Troostwijk doet. We taxeren, geven
advies en zijn Europa’s grootste online veilinghuis.
Wist u dat veilen een perfect verkoopkanaal is?

Troostwijk doet al 90 jaar zaken met kopers over
de hele wereld. In veel Europese landen hebben wij
eigen kantoren. Troostwijk is ook daar een vertrouwde naam. Een boer uit Roemenië krijgt in zijn eigen
taal informatie en advies over uw machine. Kortom:
meer vertrouwen en een betere opbrengst.

SPECIALISTEN
Een schilderij laat je veilen door een kunstkenner.
Wij hebben verstand van machines, voertuigen en
toebehoren voor de agrarische, groen-, grond- en
infrasector. Onze specialisten spreken uw taal en
begrijpen uw wereld. We weten exact wat iets waard
is. Niet alleen om de hoek, maar ook in Litouwen
of China. En belangrijker… wij kennen uw koper.

“	Onze graafmachine
wordt nog volop
gebruikt in Spanje”

AGRI

“ Op mijn oude tractor
rijdt nu een boer in Litouwen”

“ Dankzij veilen hebben we
altijd de nieuwste machines”

SNEL GEREGELD
Veilen is transparant en snel. Wij regelen alles
van a tot z. En wij zorgen dat uw geld snel op
de rekening staat.

GROEN

GRONDVERZET

“Ik kan eerder stoppen doordat
Troostwijk een mooie koper
vond voor mijn bedrijf”

INFRA

“IK HEB NU
RUST EN EEN
PRIMA PENSIOEN”

Pierre Hendrickx | Loonbedrijf Hendrickx
“Mijn bedrijf is mijn levenswerk. Maar een keer moet je kunnen stoppen. We waren al jaren bezig met de over
name van ons bedrijf. Toen dat niet direct lukte, doordat in ons werkgebied veel akkerland verandert in natuur,
heb ik Troostwijk ingeschakeld. Alle machines zijn bijzonder goed verkocht. Dat afscheid nemen doet best pijn,
maar nu heb ik rust, een prima pensioen en kan ik af en toe gewoon lekker een stuk fietsen met mijn vrouw.”

KANTOREN IN VEEL EUROPESE LANDEN
KOPERS IN EIGEN TAAL GEHOLPEN
WIJ KENNEN UW WERELD

WIJ WETEN DE WAARDE VAN UW MACHINES
U KRIJGT DE BESTE OPBRENGST
VEILEN EN TAXEREN

WILT U DE BESTE OPBRENGST?
Soms staat een machine jarenlang stil, zonder dat het geld oplevert. Wij denken graag mee. Als u een
specifieke machine wilt verkopen, maar ook om u te helpen slimmer gebruik te maken van de waarde van
uw machines, voertuigen en andere activa. Ook wanneer u bedrijfsonderdelen of zelfs uw complete
bedrijf van de hand wilt doen, helpen wij u graag. Voor een gezonder bedrijf of een goed pensioen.

BEL OF MAIL ME!
MENNO WESTERBRINK : NOORD NEDERLAND
Accountmanager Agrarische, Groen-,
Grondverzet- en GWW (infra) sector
m.westerbrink@troostwijkauctions.com
+31 (0)6 8322 5169
+31 (0)20 666 65 00

STEF HOOIJMAN : ZUID NEDERLAND
Accountmanager Agrarische, Groen-, Grondverzet- en Infrasector
Register Veilinghouder / Beëdigd Taxateur
s.hooijman@troostwijkauctions.com
+31 (0)6 5354 1631
+31 (0)20 666 65 00

WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM

