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Eenmaal, andermaal

Internetveiling kan geld besparen
Online een trekker of machine kopen via een veiling lijkt steeds populairder te worden in Nederland. Wie handig is
met internet kan duizenden euro’s op een aankoop besparen. Toch moet je hierbij goed opletten.

H

et kopen en verkopen van landbouwmachines via een online veiling lijkt steeds populairder te
worden. Veilinghuizen als Troostwijk, BVAAuctions en Ritchie Bros veilen iedere
maand meerdere agrarische inventarissen.
Dit zijn veelal loonbedrijven die hun
bedrijfsactiviteiten staken of mechanisatiebedrijven die van hun overtollige voorraad
tweedehands machines af willen. Via de
website van het veilinghuis is gemakkelijk
op alle kavels te bieden. Maar let op: aan
iedere gekochte machine zijn extra kosten
gebonden. De aanschafprijs lijkt daardoor
vaak lager dan hij uiteindelijk is. Bij een
trekker van 25.000 euro praat je al snel over
een bedrag van 4.000 euro bij 16 procent
opgeld (veilingkosten).

Hoe werkt het
Bij zowel Troostwijk als BVA-Auctions en
Ritchie Bros ben je verplicht om je op hun
website als bieder aan te melden. Met je
account kun je kavels volgen waarin je geïnteresseerd bent. Ook kun je online biedingen
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plaatsen of bekijken. Wie eenmaal een bod
heeft uitgebracht, kan deze niet wijzigen of
verwijderen. Ritchie Bros biedt als enige
naast het online bieden ook de mogelijkheid
om dit op hun locatie in Moerdijk of in
Meppen (D) te doen. Het live bieden en de
online veiling lopen tegelijkertijd. Wie geïnteresseerd is in een kavel kan online een statisch of automatisch bod uitbrengen. Bij een
statisch bod vul je een maximumbedrag in.
Heb je na afloop van de veiling het meeste
geboden, dan win je simpelweg de kavel. Bij
een automatisch bod zorgt de website ervoor
dat je niet wordt overboden door andere
deelnemers. Stopt de veiling voor jouw maximum is bereikt, dan scheelt dit in het eindbod. Bied je in de laatste vijf minuten voor
een kavel eindigt, dan wordt de eindtijd automatisch met vijf minuten verlengd. Je hoeft
dus niet bang te zijn voor bieders die in de
laatste vijf seconden hun bod uitbrengen.
Door de eigenaar kan vooraf op ieder kavel
een minimumbedrag zijn gezet. Reken jezelf
dus niet rijk wanneer de interesse miniem is.
Als het minimumbedrag voor een kavel niet

is bereikt, zal dit direct te zien zijn. Je kunt
dan alsnog overwegen om tot aankoop over
te gaan. Ook kunnen er kavels bij zitten die
gegund moeten worden. Hierbij geeft de
eigenaar aan of hij de kavel aan jou gunt. Het
is dus niet zeker of je als hoogste bieder ook
daadwerkelijk de nieuwe eigenaar bent.

Garantie
Vooraf aan de veiling worden eerst één of
meerdere kijkdagen georganiseerd. Je kunt
dan alle kavels bezichtigen en hun waarde
beoordelen. Wellicht is het zelfs mogelijk de
oude eigenaar of gebruiker te spreken om
navraag te doen over de historie van de trekker of machine. Op geen enkele machine
wordt door het veilinghuis garantie gegeven.
Weet dus vooraf goed wat je koopt! Wie geen
tijd heeft om naar een kijkdag te komen, kan
de kavels online bezichtigen. Bijna altijd zijn
er goede foto’s en een duidelijke beschrijving
aanwezig. Blijkt achteraf dat de beschrijving
afweek van de door jou aangeschafte kavel,
dan is het mogelijk om die te weigeren.
Nadat de veiling is afgelopen, ontvang je per

e-mail de koopovereenkomst voor de door
jou verworven kavels. Het is zaak die binnen
twee of drie werkdagen te betalen alvorens je
de machine op komt halen. Ook voor het
ophalen en transport ben je als nieuwe eigenaar volledig verantwoordelijk.

Goedkoper?
Aan deelname aan een online veiling blijken
dus een aantal haken en ogen te zitten. Zo
moet je goed met internet overweg kunnen,
je als bieder registreren en achteraf vaak een
fors bedrag aan opgeld betalen. Bovendien
krijg je geen garantie en is de historie van de
aangeboden trekker of machine onzeker. Is
dit gedoe het allemaal wel waard of kun je
beter naar de lokale dealer stappen om daar
een trekker of machine aan te schaffen?
Reguliere bieders noemen als drijfveer vooral
de kick van het online bieden. Het blijkt vaak
een sport om voor het juiste bedrag een
kavel te bemachtigen en zo de concurrentie
voor te zijn. Laat je niet meeslepen door dit
spel. Het kan je uiteindelijk duur komen te
staan. Maar afgezien van de registratieprocedure en de verborgen kosten kunnen
online biedingen toch een forse winst opleveren. Voorbeeld: Een nette John Deere 6920S
uit 2004 met 1.120 draaiuren bracht bij
Troostwijk 25.000 euro op. Inclusief opgeld
en transport staat deze trekker dan voor
30.000 euro bij jou op het erf. Op de vergelijkingswebsite Trekkerbank.nl staan vergelijkbare modellen te koop voor 55.000 euro. Een
voordeel van 25.000 euro, en dat is toch erg
veel geld. Zelfs wanneer de trekker nog een
beurt nodig heeft of enkele reparaties, kan
de online veiling je veel geld besparen.

Ebay
Een andere mogelijkheid om online agrarische machines te kopen is Ebay. Deze web-

site is te vergelijken met het Nederlandse
Marktplaats, maar werkt via biedingen binnen een tijdslimiet. In Nederland is deze
Amerikaanse veilingwebsite niet populair,
maar wie kopen in het buitenland niet als
probleem ziet, kan zich uitleven op de
Engelse, Duitse of Amerikaanse variant van
deze website. Het kopen op Ebay lijkt in veel
manieren op de programma’s die de
Nederlandse bedrijven hanteren. Ook hier
word je verplicht tot registreren en kun je
met je eigen account items volgen en je biedingen beheren. Voor alle goederen geldt een
tijdslimiet. Wanneer die is bereikt, wordt het
item aan de hoogste bieder verkocht mits de
eigenaar hiermee instemt. In tegenstelling
tot Troostwijk en BVA hanteert Ebay geen
‘vijfminutenregel’. Het is dus goed mogelijk
dat iemand in de laatste seconden zijn bod
uitbrengt. Hier kun je uiteraard ook zelf je
voordeel uit halen. Het is mogelijk vooraf een
automatisch bod uit te brengen. Dit zorgt
ervoor dat het bod automatisch wordt verhoogd wanneer je wordt overboden.
Uiteraard tot het maximumbedrag dat je
hebt ingevoerd. Ook kun je de veiling
afwachten en op het laatste moment een bod
uitbrengen. Ook Ebay kent een minimumbedrag. Zeker bij dure trekkers of machines
wil de eigenaar er vaak zeker van zijn dat hij
een goede prijs beurt. Soms is er de extra
mogelijkheid tot ‘nu kopen’. Wanneer je
zeker wilt zijn van je aankoop, kun je ervoor
kiezen om direct tot aanschaf over te gaan
voor een bedrag dat door de verkoper is vastgesteld. Omdat items op Ebay veelal door particulieren worden aangeboden, is de
uiteindelijke prijs vaak lager dan elders. Via
de website kun je de historie van een bieder
controleren. Dit geeft enige zekerheid of je te
maken hebt met een oplichter of een doorgewinterde verkoper.

Vijf tips voor online kopen

1. Ken je grens. Stel vooraf aan de veiling een maximumbedrag op en ga hier niet overheen.
2. Houd rekening met het opgeld (de veilingkosten).
Dit is veelal 16 of 19 procent van het eindbedrag.
3. Bezoek een kijkdag. Vaak is het de moeite waard
om vooraf de kavels te bezichtigen. Voor veilingen in het buitenland wordt dit uiteraard lastiger.
4. Betaal op tijd. Na binnenkomst van het koop
contract is het zaak zo spoedig mogelijk te betalen. Wanneer je geen overeenkomst hebt ontvangen, wordt de kavel je niet gegund.
5. Win informatie in. Wellicht is het vooraf handig
om mee te kijken met iemand die ervaring heeft
met veilingen. Zo word je bekend met de methodes die worden gehanteerd.

Niet voor iedereen
Via een online veiling je trekker of machine
kopen is niet voor iedereen weggelegd. Denk
vooraf goed na over je maximumbod en blijf
hierbij. Anders kun je ongezien veel meer
betalen. Wie alle zaken goed in de hand
heeft en zeker is van zijn zaak, kan veel geld
besparen. Wel is het belangrijk vooraf te kijken naar de hoogte van het opgeld. En kijk
dan ook meteen naar de transportkosten. Zo
kom je achteraf niet voor onverwachte extra
kosten te staan.
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