Van Vuuren Makelaardij voor nieuwe
en gebruikte golfmachines
Ad Van Vuuren beëdigd makelaar/ taxateur van tuin- park- en golfmachines

Ad van Vuuren, directeur van van Vuuren Makelaardij, kan erg onderhoudend vertellen over
zijn bedrijf. Al bijna vijfentwintig jaar is de gemoedelijke Brabander een bekende verschijning
in de golfwereld. Hij is beëdigd makelaar/taxateur van tuin- park- en golfmachines en directeur van Van Vuuren Makelaardij. In de loop der jaren heeft Ad van Vuuren een uitgebreid
net van contacten in binnen- en buitenland opgebouwd.
Het is zijn vak om tweede hands machines te taxeren en te bemiddelen bij aan- en verkoop
van tweede hands machines. Zijn hulp wordt ingeroepen bij fiscale kwesties, bij bedrijfsopvolging en bij bedrijfsomzetting.
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Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van
hertaxatie van machines die wat ouder zijn en
weinig gebruikt worden en dikwijls moeilijk
vervangbaar zijn ,waar de boekwaarde laag ligt,
om deze op dagwaarde te taxeren voor brand
en diefstal verzekering. Het werkgebied van van
Vuuren strekt zich uit over de EEG, Tsjechië,
Polen en Noord-Amerika. Van Vuuren is net
teruggekeerd van een reis naar Canada, waar hij
een aantal machines voor een importeur heeft
getaxeerd. “Het is altijd weer een kwestie van
de juiste inschatting maken”, zegt van Vuuren,
“of iets interessant is of niet.” De machines
worden op een maandelijkse aanbiedingslijst
geplaatst. Vaste klanten krijgen de lijst, die
dagelijks wordt bijgehouden, overigens regelmatig toegestuurd. “We besteden veel zorg aan
de correctheid en volledigheid van de lijst”,
aldus Ad van Vuuren, “maar ook als mensen
machines zoeken die niet vermeld staan kunnen
ze ons gewoon bellen. Wij weten zoveel machines te staan.”
Internet
Van Vuuren werkt veel met internet, niet alleen
voor het versturen van de aanbiedingslijst, maar
ook voor het versturen per e-mail van foto’s van
machines en informatie over machines. Van
Vuuren Makelaardij laat op het moment een
nieuwe website bouwen, om nog beter gebruik
te kunnen maken van de mogelijkheden van
internet.
Tweedehandsmarkt wereld apart
De tweede handsmarkt is een wereld apart. In
Nederland heeft men meestal de voorkeur om
nieuwe machines te kopen. In weer andere landen is tweedehands vaak een optie.
In Tsjechië is de golfsport in opkomst. Via Van
Vuuren is er een behoorlijk percentage van het aantal machines
daar geleverd, voornamelijk tweedehands.
Aanvankelijk wilde men vanwege
de lagere prijs in Tsjechië machines met benzinemotoren, maar
nu komt er meer vraag naar dieselmotoren.
Het land maakt een ware hausse
door op golfgebied. In 1997
waren er twaalf golfbanen, maar
de verwachting is dat dit zal oplopen tot zeventig banen in 2003.
Veel Duitsers komen graag goedkoop golfen in het land. Ook
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Polen is in opkomst als golfland. Van Vuuren
heeft ook daar bemiddeld voor machines. Ook
in Engeland zijn tweedehands machines in trek
en er is een belangrijk werkterrein voor van
Vuuren.
Exploitatieprijs per uur
Van Vuuren is een realist en benadrukt dat het
natuurlijk prachtig is om een nieuwe machine te
kopen die glimmend zijn werk doet. Maar na
een korte tijd is de glans van de showroom er af
en dan tellen de kosten per gewerkt uur.
Het totale exploitatie plaatje is vaak gunstiger
voor een betrouwbare gebruikte machine.
Van Vuuren werkt op dit ogenblik aan een
methode om gebruikte machines voor een concurrerende prijs door een “all in operational
lease contract” aan te bieden.
Ad van Vuuren tuin en parkmachines bv.
Mevrouw Gydette van Vuuren is directeur van
Van Vuuren tuin en parkmachines b.v. Van

Vuuren Tuin en Park levert alle merken tuin en
park machines en veiligheidskleding.
Aan van Vuuren Tuin en Park is een serviceafdeling verbonden, die ook ondersteunt bij de reparatie of revisie van tweede hands golfmachines
die via bemiddeling van de makelaardij zijn aangeschaft . Een geruststellend idee voor een
koper van een tweedehands machine!

Van Vuuren Makelaardij
bemiddeling bij aan- en verkoop van nieuwe en
gebruikte tuin- park- en golfmachines, ook voor
alle taxaties
Ekster 58
5171 JB SPRANG-CAPELLE
telefoon : 0416- 540 290
fax : 0416-540291
e-mail : info@vanvuuren-mak.nl
internet : www.vanvuuren-mak.nl
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