


GROOTSTE ONLINE 
MARKTPLAATS VOOR 
LANDBOUWMACHINES 
EN -TREKKERS

Traktorpool is de grootste online marktplaats voor landbouw-

machines en -trekkers. Via Traktorpool verkoopt u snel. 

Een machine staat gemiddeld 32,4 dagen te koop. 

Maar soms kan het wenselijk zijn dat machines of trekkers sneller 

verkocht moeten worden of dat machine of trekkers niet tot de 

core-business behoren van de dealer of het mechanisatiebedrijf. 

Kortweg: je wil ervan af! 

Veilen is dan een goede optie die de laatste jaren sterk groeit 

en alleen nog maar meer zal gaan groeien in Europa. 

Traktorpool speelt daarop in door deze service aan u als vaste  

klant  aan te bieden, met de introductie van ‘Traktorpool-Auction’.

Een maandelijkse online veiling in samenwerking met Troostwijk 

Auctions, waarbij u elke maand opnieuw aan kan geven om met 

(een aantal) trekkers of machines hierin mee te gaan.



ZORGELOOS 
ONLINE VEILEN

HOE WERKT HET?

1 Je geeft via Yvonne Visser aan mee te willen doen aan een veiling.

2  Het Traktorpool-team neemt contact met je op. Indien gewenst kan je kiezen voor extra zichtbaarheid 

van het te veilen item via de magazines of websites van Boerderij of Trekker.

3  Het Traktorpool-team beoordeelt de foto’s, de machine- of trekkerdata en eventueel een video. Is alles goed. 

  Dan dragen we alles over aan onze veilingpartner Troostwijk. Voldoen de foto’s, data en/of video niet aan de kwaliteitsnormen,  

dan kunnen we als extra service, lokaal en tegen een vergoeding foto’s te maken, data op nemen en eventueel een video maken. 

 Dan dragen we alles over aan onze veilingpartner Troostwijk.

4  Onze veilingpartner Troostwijk neemt de zaak over. Zij maken een aparte overeenkomst met en overleggen  

de voorwaarden met je en veilt via één van de maandelijkse veilingen het betreffende item. 

5  Na het veilen rekent Troostwijk alles met je af.



TARIEVEN

Veilingkosten (afrekening vindt plaats via Troostwijk)

Voor jou als verkoper:

• 10% commissie voor items die opbrengen tussen de € 0,- en € 4.999

• 5% courtage voor items die opbrengen tussen de € 5.000 en € 9.999

• 0% courtage voor items met een opbrengst van €10.000 of hoger

Voor koper op de veiling:

• 8% opgeld

• + evt uitleververgoeding €100 per kavel

Opname-service: (prijs per item)

Fotoservice: € 50

Dataservice: € 40

Filmservice: € 50

Foto + data:  € 75

Foto + film + data: € 125 

Extra zichtbaarheid veilingitems voor extra succes op de veiling:

• € 125 per item / € 300 voor 3 items / € 500 voor zes items

Daarvoor krijg je extra zichtbaarheid, namelijk:

• Print-plaatsing in actuele Boerderij-uitgave

• Online extra zichtbaar op landingspagina

• Gaat mee in aparte Traktorpool-Auction nieuwsbrief



MEER WETEN OF 
DIRECT MACHINES 
AANMELDEN?

YVONNE VISSER

Yvonne is al meer dan 10 jaar werkzaam bij Misset 

en het gezicht en de drijvende kracht achter Traktorpool.nl 

en Traktorpool.be. Ook de jaarlijkse Traktorpool-magazines 

neemt  ze onder haar hoede.

T +31 (0) 314 358 237

M +31 (0) 6 2053 0324

E yvonne.visser@misset.com


