
 

2.0 start-up in zwaar materieel introduceert nieuw concept van online veilingen 

Equippo lanceert online veilingen van materieel 
met 100% tevredenheidsgarantie 

 
Met een grote pan-Europese veiling op 28 oktober vanuit een eigen televisiestudio in Rotterdam              
introduceert het startende Equippo een nieuw online veiling concept van zwaar materieel. Dit             
concept doorbreekt volledig het bedrijfsmodel van "koper, wees op uw hoede" van de traditionele              
veilingmeesters. Equippo is de enige speler in de sector die een 100% "Geld Terug Garantie" biedt,                
waardoor een volledige terugbetaling mogelijk is, ongeacht de reden. Het in Rotterdam gevestigde             
bedrijf zet de markt voor de verkoop van tweedehands zwaar materieel op zijn kop. Het bedrijf                
verkoopt virtuele kavels van verkopers en van haar twee eigen fysieke locaties, in de haven van                
Zeebrugge in België en in Domazan (Avignon) in Frankrijk. 

 

Het concept van Equippo: flexibiliteit, wendbaarheid en veiligheid 
 

De "Geld Terug Garantie" die Equippo      
lanceert, doet de historische principes     
van de veilingen teniet en democratiseert      
een gebied dat voorheen voorbehouden     
was aan professionele kopers. De     
start-up, opgericht in 2014, biedt     
inderdaad een innovatief aanbod voor de      
verkoop van tweedehands zwaar    
materieel, volledig via het internet. In een       
veranderende en digitaliserende wereld,    
sterk beïnvloed door de COVID-crisis, 
belooft Equippo een revolutie in de sector van gebruikt zwaar materieel. Zonder tussenpersonen             
kunnen ondernemers hun tweedehands materieel kopen via de marktplaats en de veilingen van de              
onderneming. 

 
De service van Equippo begint met een volledige inspectie van alle machines: Ze worden              
geïnspecteerd door het bedrijf, dat de bieders vervolgens voorziet van gedetailleerde rapporten,            
foto's, video's en functionaliteitstests. In deze periode, die gekenmerkt wordt door de            
COVID-pandemie, die het fysieke reizen bemoeilijkt, heeft het bedrijf een service opgezet waarbij             
vertrouwen en veiligheid de kern van een transactie vormen. Het is niet nodig om te reizen om de                  
machines te zien of te onderhandelen over de prijzen. 

 
Equippo biedt ook een transportservice aan de kopers. Dankzij een transparante calculator van             
leveringskosten weet de bieder de exacte prijs van de transactie, inclusief de levering, en die wordt                
aangepast tijdens de veiling - zonder de kopers te beperken in hun keuze van de vervoerder. 

 



Equippo biedt een unieke tevredenheidsgarantie met een volledige terugbetaling, ongekend in de            
sector. De start-up biedt de mogelijkheid om te kopen zonder enig risico te nemen: De koper wordt                 
beschermd en is er zeker van dat hij precies krijgt waar hij voor betaald heeft. Equippo biedt een                  
testperiode van 5 dagen of van 25 werkuren van de nieuwe aangekochte machine op de werf na                 
levering. Als de klant niet volledig tevreden is, voorziet Equippo in een volledige terugbetaling,              
ongeacht de reden. 

 
Voor verkopers heeft het platform een eenvoudige en vlotte service gecreëerd: Gratis listings met              
snelle aanbiedingen van gekwalificeerde kopers van over de gehele wereld. Verkopers hebben de             
keuze tussen prijscontrole en veilingen zonder minimumprijs. Ze kunnen ook gratis gebruik maken             
van Equippo's werven of besparen op transportkosten en verkopen vanaf hun eigen site. 

 

Equippo organiseert een grote veiling op 28 oktober 2020 
 

Op 28 oktober organiseert Equippo een      
veiling van materieel in Nederland, België,      
Frankrijk en andere Europese landen. Om      
deel te nemen moeten bieders een   
Equippo-account aanmaken en zich    
registreren voor de veiling op de website.       
Op de dag van het evenement kunnen       
potentiële kopers live, online, vanaf hun      
computer bieden of kunnen ze ook vooraf 

bieden, dankzij een automatisch systeem. De verkoop wordt in alle transparantie en eenvoud             
beheerd. Met een eigen televisiestudio gevestigd in Rotterdam om de verkoop te visualiseren, is              
Equippo de innovator van digitale veilingen met livestream video's die worden weergegeven met             
behulp van green screen-technologie. Tijdens de veilingen wordt elk kavel afzonderlijk verkocht, met             
behulp van een aftelsysteem - bij elk nieuw bod wordt dit aftelsysteem automatisch gereset. De               
hoogste bieder krijgt het kavel wanneer de teller 0 bereikt heeft en er geen nieuwe biedingen zijn                 
gedaan. 

 
Om de veiling op 28 oktober 2020 bij te wonen: https://www.equippo.com/nl/auctions/register 

 
Over Equippo: Equippo werd in 2014 opgericht vanuit de overtuiging dat het kopen en verkopen van gebruikte                 
zwaar materieel op de wereldwijde markt een eenvoudig en ongecompliceerd proces moet zijn. Het is hun                
missie om kopers en verkopers te voorzien van een veilig en betrouwbaar platform dat zorgt voor                
transparantie bij elke stap. Het internationale team van Equippo, gevestigd in Zwitserland en met kantoren in                
Duitsland, Frankrijk, Nederland en België, streeft ernaar om een unieke oplossing te bieden die voldoet aan de                 
behoeften van hun klanten via hun marktplaats van volledig geïnspecteerde machines en hun online veilingen.               
https://www.equippo.com 

 
MEDIA CORNER: 
 https://www.equippo.com/nl/media-corner (foto’s, teksten en meer) 
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