Equippo
Marktplaats voor gebruikte bouwmachines & bouwmaterieel
Wat is Equippo
Equippo is een Zwitsers online bedrijf dat een revolutie teweegbrengt in de sector van
gebruikte bouwmachines door technologie en zakelijke knowhow te combineren om klanten
in twee online kanalen een uitstekende service te bieden:
●
●

De volledig geëquipeerde marktplaats van Equippo zorgt voor inspecties, levering
en een niet-goed-geld-teruggarantie.
De veiling van equippo vergemakkelijkt de aan- en verkoop van geïnspecteerde en
gegarandeerde materieel in slechts enkele uren.

Equippo is in 2014 opgericht door Michael Rohmeder en Philipp Knobel en is gevestigd in
Zug (Zwitserland) met kantoren in Ilmenau (Duitsland), Zeebrugge (België), Rotterdam
(Nederland) en Parijs (Frankrijk). Het bedrijf doet zaken in 55 landen.
Belangrijke investeerders naast de twee oprichters zijn Florian Schweitzer, btov partners,
Daniel Gutenberg, VI partners en de Japanse Sumitomo Corporation.
Equippo heeft een online platform ontwikkeld waarop u wereldwijd heel gemakkelijk
gebruikte bouwmaterieel kunt kopen en verkopen.
Het is het eerste bedrijf dat consistent online materieel verkoopt aan eindgebruikers over de
hele wereld. Deze peer-to-peer-aanpak is tot op heden nog steeds uniek. Equippo begrijpt de
markt en de behoeften van beide partijen, kopers en verkopers. Equippo heeft ook een
diepgaand begrip van technologie om elke transactie gebruiksvriendelijk, gemakkelijk,
transparant en veilig te maken, met een zeer efficiënt proces.
Hoe het te werk gaat
Verschillende verkopers hebben verschillende behoeften. Soms is het snel contant en soms
is het de hoogst mogelijke prijs. Via de twee kanalen - de marktplaats en de veiling - biedt
Equippo een kanaal voor elke situatie. Door van kanaal te wisselen, kunt u elke keer een
optimale balans tussen snelheid en prijs bereiken.
Equippo biedt een niet-goed-geld-teruggarantie. Deze garantie houdt in dat u voor elke
aankoop uw machine binnen vijf dagen kunt teruggeven en Equippo het retourproces van uw
machine organiseert vanaf de ontvangstlocatie en de volledige prijs terugbetaalt.
Bovendien zorgt Equippo voor expert inspectierapporten voor de gebruikte bouwmachines.
De meeste inspecties worden rechtstreeks uitgevoerd of beoordeeld door MEVAS. De
beschrijvingen van de machine zijn daarom onafhankelijk van de verkoper.
Hoe Equippo de toekomst voor zich ziet
In veel industrieën is er een duidelijke trend om te evolueren naar online marktplaatsen waar
eindgebruikers rechtstreeks contact maken met hun aanbieders. Op deze manier bespaart u
een tussenpersoon en bespaart u kosten. Equippo denkt dat handel via online marktplaatsen
in de toekomst de markt van gebruikt bouwmaterieel zal domineren. Samen met vele
technologische ontwikkelingen, zal het het proces eenvoudiger en veiliger maken voor zowel
kopers als verkopers.
Het is het doel van Equippo om de belangrijkste marktplaats voor gebruikte bouwmachines
ter wereld en marktleider in Europa te worden.

