
ZET ZAKEN VOOR 
U IN BEWEGING
Wij adviseren, taxeren, veilen, 
financieren en kopen aan.



Wilt u snel een betrouwbare waardebepaling van de voorraden, inventarissen of bedrijfsmiddelen? 

En wilt u een of meerdere goederen snel veiligstellen op een beveiligde opslagplaats?  

Of wilt u een of meerdere goederen snel ten gelde maken? 

In deze brochure nemen wij u mee naar een oplossing.

SNEL, TRANSPARANT,
SLAGVAARDIG ÉN BETROUWBAAR
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Als organisatie voelen wij ons betrokken en nemen wij de verantwoordelijkheid 

voor elk project.

       wordt gekoppeld aan een team van specialisten dat wordt  

samengesteld naar de aard van de opdracht, niet naar de grootte van de klant. 

Zo geven wij inhoud aan snelheid, persoonlijkheid en resultaatgerichtheid.

Taxeren  ▶

Veilen  ▶

Financieren ▶

en aankopen

EEN ORGANISATIE MET 
ALLES ONDER ÉÉN DAK

OVER
OVM | GROUP

ELK PROJECT
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GRONINGEN
HOOFDKANTOOR

HEERENVEEN
INBRENGLOCATIE 
GROOT MATERIEEL

WESTERBORK
INBRENGLOCATIE

DEVENTER
NIEUWE INBRENGLOCATIE

Onze vestigingen   ▼

Feiten en cijfers   ▼

In ruim 180
LANDEN ACTIEF

Meer dan 20.000
BEZOEKERS PER VEILING

Circa 700
VEILINGEN PER JAAR



▶  Overheden

▶  Domeinen Roerende Zaken

▶ Verhuurbedrijven en materieeldiensten

▶  Banken en curatoren

▶  Ondernemers

▶  Particulieren

▶  Deurwaarders

      

▶  Overheidsveilingen

▶  FLEETLinkveilingen

▶  Faillissementsveilingen

▶  Themaveilingen

▶  Gelegenheidsveilingen

▶  Inbrengveilingen

▶ Deurwaardersveilingen

ONZE KLANTENGROEPEN
EN TYPE VEILINGEN

OVER
OVM | GROUP

TYPE VEILINGEN
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DOMEINEN 
ROERENDE ZAKEN
ONLINE VEILINGEN

DRZ is een directie van het Ministerie van 

Financiën en de wettelijke bewaarder van 

in beslag genomen goederen. Vanaf 1  

november 2020 veilt Onlineveilingmees-

ter.nl in opdracht van DRZ de in beslag  

genomen goederen online. Deze veilingen 

vinden plaats op Onlineveilingmeester.nl. 

Naast de in beslag genomen goederen, 

worden er ook overtollige Rijksgoede-

ren geveild op Onlineveilingmeester.nl.  

Onder deze goederen vallen onder  

andere defensiegoederen en inrichtingen 

van rijksdienstgebouwen.

Uitgelicht  ▼



NAAST HET

Bij taxatiebureau Waardemeesters werken ervaren taxateurs. Als lid van de fede-

ratie TMV zijn wij altijd deskundig, snel, discreet, onafhankelijk en betrouwbaar. 

         uitvoeren van taxaties, zorgen wij ook voor het veiligstellen van 

goederen, het vastleggen en uitleveren van eigendomsaanspraken en het 

opslaan en opschonen van de administratie, zowel digitaal als op papier. 

Wij kunnen voor u als curator of bewindvoerder het verkooptraject begeleiden. 

Daarnaast adviseren wij u graag bij de eventuele verkoop van de goederen.

HET TAXEREN VAN
ROERENDE GOEDEREN

TAXATIEBUREAU
WAARDEMEESTERS

Onze waardemeesters hebben jarenlange ervaring 
in het taxeren van roerende goederen.
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PROVINCIE 
GELDERLAND
OVERHEIDSVEILING

De opdrachtgever aan het woord:

“OVM | Group gaf ons het vertrouwen dat 

het proces bij hen in goede handen was. 

Na een lange periode – waarin deze  

gevoelige en complexe zaak voor ons 

tot afronding moest komen – hebben 

ze met veel geduld en begrip de zaak 

van A tot Z voor ons geregeld. De  

samenwerking heb ik als zeer prettig 

ervaren: met een vast contactpersoon, 

korte lijnen, duidelijke afspraken en 

heldere communicatie. Geen agressieve 

verkoop, maar verstand van zaken en 

zeer betrokken. Ik kan zeggen dat het 

hele proces voor ons op rolletjes liep.”

Uitgelicht   ▼

Feiten en cijfers   ▼

2
LOCATIES

5849
BIEDINGEN

219
KAVELS GEVEILD



De Quickscan is bedoeld voor curatoren en bewindvoerders die snel van één 

of enkele objecten een indicatieve waarde willen ontvangen. 

• U stuurt simpelweg via Whatsapp snel en eenvoudig een bericht met 

 enkele foto’s van de objecten, of u stuurt een e-mail naar 

 info@waardemeesters.nl. 

• Na het ontvangen van de gegevens zullen wij direct beoordelen of een 

Quickscan mogelijk is. 

• In de meeste gevallen ontvangt u binnen een werkdag een 

 waardering van de objecten. 

HET UITVOEREN VAN
EEN WAARDEBEPALING

QUICKSCAN:
HOE WERKT HET
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ONLINE VEILING

OVM | Group werd door de curator  

gevraagd om de complete boedel  

afkomstig uit het faillissement van  

Veenstra Glazenborg te veilen. De goederen 

bestonden voornamelijk uit machines, 

bedrijfsmiddelen, inventaris, voorraden 

en oude metalen. Er werden maar liefst 

871 kavels geveild, verdeeld over twee 

veilingen. Het doel was om een zo hoog 

mogelijke opbrengst te behalen binnen 

het vastgestelde tijdspad. Er werd een  

uitgekiende marketingstrategie opgesteld, 

waarmee we ook alle branchegenoten van 

Veenstra Glazenborg in Europa bereikten.

VEENSTRA 
GLAZENBORG

Uitgelicht   ▼

Feiten en cijfers   ▼

452
BUITENLANSE BIEDERS

871
KAVELS GEVEILD

657
UNIEKE BIEDERS



ONZE VEILING 
ACTIVITEITEN

DE VEILINGPLATFORMEN

OVM | Group organiseert wekelijks nieuwe veilingen in opdracht van  

ondernemers, verhuurbedrijven en materieeldiensten, leasemaatschappijen, 

overheden, banken en curatoren en particulieren met verzamelingen in heel 

Nederland. 

     hebben een groot bereik in binnen- en 

buitenland. Zo worden de goederen onder de aandacht gebracht bij de juiste  

potentiële kopers. 

De online veilingplatformen worden ondersteund door state-of-the-art soft-

ware van ons eigen team van ontwikkelaars. Alle veilingen vinden plaats  

onder toezicht van een notaris. Zo garanderen we een effectief, betrouwbaar en  

transparant biedingsproces.

HET VERKOPEN VIA 
EEN ONLINE VEILING

Het veilingplatform van Nederland voor particulier en bedrijf.  
Waar jij bepaalt wat je betaalt.

Het veilingplatform voor roerende en onroerende goederen, 
rechten en andere zaken binnen de agrarische sector.

Het veilingplatform voor het aanbieden van nieuwe producten 
uit voorraad welke thuisbezorgd worden. 

Een activiteit en veilingtype voor materieeldiensten en 
verhuurbedrijven ten behoeve van vlootoptimalisatie.
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RESTAURANT
DE PAUW
VRIJWILLIGE 
BEDRIJFSBEËINDIGING

Theo Mulder kreeg de cijfers van zijn 

befaamde restaurant De Pauw in  

Groningen niet meer zwart. “Ik wilde per 

se niet failliet gaan. Dan is op tijd stoppen 

de enige optie. Rekeningen afbetalen 

en de boedel veilen. Een online veiling 

leek me de beste optie, helemaal toen  

duidelijk werd hoe groot het project werd.” 

De snelheid van het online veilen is ook 

een groot voordeel wanneer er sprake is 

van bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging en  

herstructurering. In korte tijd werden 

enorm veel kopers bereikt. “Het zou leuk 

zijn als een beginnend ondernemer met 

spullen uit De Pauw mooi op weg kan.”

Uitgelicht   ▼

◀ Unieke tekening 

Een exemplaar uit de unieke 

collectie tekeningen gemaakt 

door kunstenaars, die jarenlang 

kleur gaven aan restaurant 

De Pauw in Groningen.



Wij zorgen voor een snelle afhandeling. Zowel qua organisatie als financieel. 

Door het grote bereik en de vele bieders garanderen wij een optimale opbrengst.

EEN SNELLE OPLOSSING

EEN TRANSPARANTE OPLOSSING

EEN SLAGVAARDIGE OPLOSSING

Een online veiling is voor iedereen toegankelijk en past bij de normen 

van deze tijd. We bieden een transparant en modern verkoopkanaal.

Van taxatie tot bezemschone oplevering. De ervaring, brede dienstverlening 

en snelheid van OVM | Group maakt voor u het verschil.

EEN BETROUWBARE OPLOSSING

Wij zijn een toonaangevende partij voor tal van organisaties en 

al jarenlang een gedegen partner in heel Nederland.

HET RESULTAAT
VOOR UW 
ORGANISATIE

WIJ WERKEN
OPLOSSINGSGERICHT
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A LITTLE LOVELY 
COMPANY
DIEK INVEST - Doorstart

Diek Invest ziet toekomst in A Little  

Lovely Company. De curator heeft  

vervolgens overeenstemming bereikt 

met Diek Invest over de verkoop van de 

activa van de gefailleerde onderneming. 

Met de aankoop maakt de groothandel 

van zelf ontworpen baby- en kinder- 

accessoires  een snelle doorstart.

Uitgelicht   ▼



BOTER BIJ DE VIS:

Wanneer u een manier zoekt om uw voorraden, inventaris, verzameling of ma-

terieel als geheel van de hand te doen, dan kan Diek Invest een uitkomst bieden.

Met Diek Invest zijn wij als investeerder ofwel opkoper betrokken bij diverse  

bedrijven in onder meer de horecasector, industriesector, agrosector,  

groothandel en detailhandel. Het gaat hierbij veelal om aankopen vanuit  

faillissementssituaties. 

         het motto waaronder wij werken. Diek Invest specialiseert  

zich in doorstart scenario’s en in bepaalde markten gaan wij de samenwerking 

aan met relaties uit ons netwerk. 

HET AANKOPEN EN
FINANCIEREN VAN GOEDEREN

INVESTERINGS
BEDRIJF
DIEK INVEST

Diek Invest staat voor snel, transparant, 
slagvaardig en betrouwbaar. 
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TUINCENTRUM
HARDENBERG
DIEK INVEST - koopt aan

Diek Invest – het investeringsbedrijf 

van  OVM | Group – heeft zich bij de  

curator en bank gemeld en het complete  

tuincentrum aangekocht: de voorraden, 

inventaris en het onroerend goed. Op 

basis van een eigen marktonderzoek, de 

ligging van het centrum en de uitstraling 

van de locatie, zag Diek Invest kansen 

in een succesvolle voortzetting van de  

activiteiten. Het tuincentrum is inmiddels 

een florerend bedrijf dat voorziet in de 

tuinbehoeften van bewoners in de regio 

Hardenberg-Ommen.

Uitgelicht   ▼



CONTACT
GEGEVENS Arjen Damminga

Algemeen directeur

a.damminga@ovmgroup.eu

06 15 07 18 97

Eva Huizinga

Taxateur Waardemeesters

info@waardemeesters.nl

06 29 45 40 41

Jaap Herder

Veilingadviseur ondernemers

j.herder@ovmgroup.eu

06 21 98 41 22

Frans Damminga

Veilingadviseur overheden

f.damminga@ovmgroup.eu

06 46 63 32 95

VOOR ADVIES OF VRAGEN
Heeft u vragen of wilt u advies? Neem contact op met onze veilingadviseurs.

ADRES

De Hallen 1

9723 TW Groningen

050 211 18 45

info@ovmgroup.eu

Bezoek onze website 

www.ovmgroup.eu
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ZET ZAKEN  VOOR U IN BEWEGING
Wij adviseren, taxeren, veilen, financieren en kopen aan


