
AGRARISCHE
VEILINGEN
Voor een snelle, transparante, 
betrouwbare en slagvaardige oplossing.



Heeft u te maken met overtollig materieel of een vrijwillige bedrijfsbeëindiging? Een online veiling via Agribidding.com, onderdeel van OVM | Group,  

is een eenvoudig alternatief voor uw in te ruilen agrarisch materieel én een snel en effectief verkoopkanaal om goederen en inventaris op een  

transparante manier van de hand te doen. Daarnaast weten wij bij OVM | Group hoe we om moeten gaan met alle voorkomende zaken omtrent een 

bedrijfsbeëindiging.

EENVOUDIG EN SNEL
ALTERNATIEF VERKOOPKANAAL
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MECHANISATIEBEDRIJF 
GROENOORD
AGRI BUSINESS

De John Deere-dealer in Noord en Oost 

Nederland en één van Nederlands grootste 

mechanisatiebedrijven, is een langdurige  

samenwerking met OVM | Group aange-

gaan. Er worden meerdere online veiling- 

en georganiseerd op de twee platformen  

Agribidding.com en  Onlineveilingmees-

ter.nl. Van tractoren en hakselaars tot 

 aan hogedrukreinigers en kettingzagen. 

Het aanbod loopt enorm uiteen. Door  

middel van een online veiling heeft  

iedereen de kans om mee te bieden en  

geef je materieel een tweede leven, 

waardoor de levensduur van de 

goederen verlengd worden. Dat heeft  

GroeNoord ertoe doen besluiten  

de samenwerking met OVM | Group voor 

de lange termijn aan te gaan.

Uitgelicht   ▼



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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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  ▼



Werkt u in de agrarische sector? Dan kan het voorkomen dat u overtollig groot 

agrarisch materieel heeft. Bij Agribidding.com vindt u doorlopend online  

veilingen binnen de agrarische en groene sector. We veilen onder meer tractoren,  

akkerbouwmachines, grondverzetmachines, veehouderij machines en glastuin-

bouwmachines. 

Door de mogelijkheden online is er snel en zonder hoge kosten, een  

veiling voor u te organiseren. U kunt meedoen met een van onze inbreng-

veilingen op een van onze locaties of een zelfstandige veiling op uw  

locatie organiseren. Onze online platforms worden ondersteund door de 

meest moderne software. Zo is een effectief, betrouwbaar en transparant  

biedingsproces gegarandeerd met een optimaal bereik onder potentiële kopers.

Doelgroepen centraal

Door middel van ons eigen team van marketingspecialisten in combinatie met 

goede kennis van de markt, ervaring en (online)tools zorgen we ervoor dat uw 

materieel zowel nationaal als internationaal bij de juiste personen onder de  

aandacht wordt gebracht. 

Met onze aanpak bereiken we uw potentiële kopers en een optimaal rendement.

Veilen zoals u het wilt

U bepaalt op welke manier we voor u veilen. We adviseren u graag over alle  

aspecten van het veilen en stellen een plan op dat werkt. Kortom, wij nemen u 

al het werk uit handen en u heeft altijd het laatste woord.

AGRARISCHE VEILING: 
SNEL EN EFFECTIEF
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JAN TER VEER
BOERDERIJMUSEUM 
DUURSWOLD

“Dit is gewoon de beste manier om de 

boel te verkopen. Ik zit niet te wach-

ten op allerlei mensen aan de deur die  

kleine onderdelen willen overnemen. Ik 

geef het hele proces met vertrouwen uit  

handen; het lijkt wel of die jongens mijn 

collectie net zo mooi vinden als ik.”

Uitgelicht   ▼
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EEN ONLINE VEILING

Er zijn diverse situaties waarbij een online veiling een uitkomst kan bieden. 

Zo ook bijvoorbeeld bij een vrijwillige bedrijfsbeëindiging of bij gebrek aan  

opvolging.

      is namelijk een snel, betrouwbaar, transparant en  

effectief verkoopkanaal. Zo zorgen wij voor een snelle afhandeling. Zowel qua 

organisatie als financieel. Daarnaast kunnen wij u al het werk uit handen nemen: 

van de taxatie tot aan bezemschone oplevering. De ervaring, brede dienstver- 

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

Binnen OVM | Group weten we hoe we om moeten gaan met alle voorkomende  

zaken omtrent een bedrijfsbeëindiging. Jaap Herder, voorheen ondernemer en 

nu aanspreekpunt voor ondernemers binnen OVM | Group, heeft een aantal 

jaar geleden besloten over te gaan tot een vrijwillige beëindiging van zijn eigen  

onderneming. 

“Weloverwogen heb ik mijn onderneming middels een online veiling beëindigd, de 

kennis die ik toen heb op gedaan komt bij mij iedere dag van pas bij het adviseren 

van ondernemers die voor een soortgelijk dilemma staan.” 

EEN GESCHIKT VERKOOPKANAAL
BIJ EEN BEDRIJFSBEËINDIGING

BEDRIJFS
BEËINDIGING



1 2 3



• Wij zorgen voor een inventarisatie van de goederen.

• Via een uitgekiende routing halen we het materieel bij u op en brengen 

het naar een van onze veilinglocaties.

STAP 1 INVENTARISATIE EN ROUTING

STAP 2 PRESENTATIE EN PROMOTIE

STAP 3 VEILING EN FINANCIËN

• Goederen worden presentatie-klaar gemaakt voor online- en offlinebezichtiging.

• Inclusief goede fotografie en eventueel video.

• Via een marketingplan op maat bereiken we relevante doelgroepen in heel Europa.

• Afhankelijk van de aard van de goederen, bepalen we welke combinatie 

 van veilingplatforms we inzetten.

• Veilen doen we onder toezicht van een notaris.

• U bent betrokken bij elke stap, zodat u grip houdt op het proces.

• Wij veilen onder voorbehoud van gunning.

• De financiële afwikkeling gebeurt vlot en transparant.

ONS EENVOUDIG
3-STAPPENPLAN

ZO WERKT 
VEILEN BIJ ONS
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HOFSTEDE 
MECHANISATIE
FAILLISSEMENT

Online veiling met goederen afkomstig uit 

het faillissement van Hofstede Mechanisatie  

en Intern Transport te Staphorst. Deze  

veiling bestond uit twee delen met in totaal  

ruim 675 kavels. Waaronder tractoren, maai-

machines, heftrucks, aanhangers en een 

complete werkplaatsinventaris. Mede door 

de diversiteit aan kavels, werd er een goede 

opbrengst gerealiseerd. 

Uitgelicht   ▼



MARKETING &
PROMOTIE

Naast onze vaste stroom bezoekers en onze eigen database is het  

ontwikkelen van een groot internationaal bereik via slimme marketing-

activiteiten de sleutel tot succes.

                                          

• Gerichte advertenties in relevante media

• Social Media Campagnes

• Google Ads

• Marktplaats

• Externe verkoopplatformen waaronder Mascus en Traktorpool

• Nieuwsbrieven

• PR en Pers

• Contentontwikkeling

• Foto en video ontwikkeling

• Engelse en Duitse webpagina’s

ONZE MIDDELEN

GROOT INTERNATIONAAL BEREIK
VIA SLIMME MARKETING
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ONZE KLANTEN
EEN GREEP UIT ONS BESTAND



Elke dag zetten wij onze energie, vakkennis en verschillende bedrijven in 

voor onze opdrachtgevers. Hier enkele voorbeelden van producten die 

we de afgelopen jaren hebben geveild.

                                          

• Tractoren

• Akkerbouwmachines

• Grondverzetmachines

• Veehouderij machines

• Gereedschappen

• Parkbeheer

WAT VEILEN WE?

VOORBEELDEN
UIT DE PRAKTIJK

ZO WERKT 
VEILEN BIJ ONS
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WATERSCHAP 
VECHTSTROMEN
AGRARISCHE 
OVERHEIDSVEILING

Opdrachtgever Marcel Zijda

aan het woord:

“De samenwerking met OVM | Group 

verliep uiterst soepel. Ze dachten goed 

mee, schakelden snel wanneer nodig 

en waren goed bereikbaar, zelfs in de 

vakantieperiode. Het goede gevoel 

dat we hadden na het eerste gesprek 

kwam helemaal uit. Wat ons betreft voor  

herhaling vatbaar.”

Uitgelicht  ▼



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

16



ADRES

CONTACT
GEGEVENS

De Hallen 1

9723 TW Groningen

050 211 18 45

info@ovmgroup.eu

Bezoek onze website 

www.ovmgroup.eu

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

Veilingadviseur ondernemers

j.herder@ovmgroup.eu

06 21 98 41 22



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


