ALLES
HEEFT WAARDE

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

DE BESTE OPBRENGST
VOOR UW MACHINES EN BEDRIJF
Stel, u wilt een specifieke machine verkopen. Hoe bereikt u dan de juiste koper?
U wilt er immers wel een goede prijs voor krijgen. En alles liefst snel en gemakkelijk geregeld hebben. Wij vinden voor u kopers over de hele wereld. Ook als het
niet om één machine, maar een hele productielijn of 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 b2b veiling
huis. 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 vertrouw
de naam. Een bedrijfsleider uit Roemenië krijgt in
zijn eigen taal informatie en advies over uw machine.
Kortom: meer vertrouwen en een betere opbrengst.

SPECIALISTEN
Wij hebben verstand van machines en alle toe
behoren voor de metaalsector. 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.

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.

“IK BEN BLIJ DAT
IK VOOR VEILEN
HEB GEKOZEN”

Frank Fritsen | Royal Bellfoundry Petit & Fritsen
“Als je bedrijf al ruim 360 jaar bestaat, is overdracht geen sinecure. Maar omdat ik geen opvolging had en
mijn concurrent ons graag wilde overnemen, heb ik de knoop doorgehakt. Het personeel en de activiteiten
konden mee en onze naam blijft voortleven. Maar veel moderne machines zoals smeltovens en draaibanken
waren overtallig. Van zelf verkopen heb ik geen kaas gegeten, maar Troostwijk regelde alles met respect en
tot in de puntjes. Het is nog best even wennen, maar ik ben blij dat ik het op deze manier gedaan heb.”

MACHINEFABRIEKEN

PLAATBEWERKING

“Onze CNC machine
draait nu in Zweden”

“Troostwijk bereikte
het juiste publiek
om onze installatie
succesvol te verkopen”

“Onze relocatie ging een stuk
sneller door onze overbodige
machines te veilen”

“Dankzij Troostwijk konden we
laagdrempelig onze productie
capaciteit uitbreiden”

STAALBOUW

PRODUCENTEN

“TROOSTWIJK
ONTZORGDE ONS.
DIK TEVREDEN”

Arnold Hardeman | Hardeman BV
“Door de investering in een compleet nieuw machinepark werden de oude machines overtollig. De gebruikte
boor- en zaagstraten, bovenloopkranen, buigmachines etc hebben via Troostwijk weer een nieuwe eigenaar
gevonden. Elders in de wereld kunnen ze daar nog uitstekend mee aan de slag, Troostwijk ontzorgde ons
gedurende het hele proces. Dik tevreden.”

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 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.
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