
Over Onlineveilingmeester.nl
Arjen Damminga begon ruim 15 jaar geleden voor een afstudeeropdracht 

als eerste online veilingmeester van Nederland met veilingplatform 

Onlineveilingmeester.nl. Hoewel we inmiddels zijn uitgegroeid tot  

een online veilinghuis met nationale en internationale allure, staat een 

persoonlijke benadering nog altijd voorop. We zijn groot geworden 

door gewoon te doen. 

We mogen al meer dan 100 overheidsinstanties tot onze opdrachtgevers 

rekenen en veilen voor alle lagen. Zo weten gemeenten, provincies, 

Staatsbosbeheer, waterschappen, SW-bedrijven en semi-

overheidsorganisaties ons met grote regelmaat te vinden voor 

het veilen van overtollige materialen.  

Sinds 2020 veilen we voor Domeinen Roerende Zaken in beslaggenomen 

sieraden, kleding en andere artikelen, goederen en materieel van Defensie 

en inventarissen uit overheidskantoren.  

Naast de grootste overheidsveiler zijn wij ook een betrouwbaar 

verkoopplatform voor ondernemers, zoals leasemaatschappijen en 

loon- en mechanisatiebedrijven. 
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Online veilen, 
hoe werkt dat?
Online veilen is een makkelijke manier om (overtollige) goederen bij een groot publiek onder de aandacht te 
brengen en voor een marktconforme prijs te verkopen. Beschik je over goederen die je graag zou willen verkopen? 
Dan zou veilen zomaar eens de beste oplossing kunnen zijn.

Circulair 
Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. 

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven 

om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te 

gaan. Veilen is van nature circulair; waardebehoud 

wordt gerealiseerd door hergebruik van producten  

(re-use) of van onderdelen (recycling). 

We zien nog regelmatig dat goederen en materieel ruimschoots voor 

uitputting, worden afgeschreven en/of vernietigd. Wij streven ernaar om 

deze levensduur te verlengen en de goederen onder de aandacht te 

brengen bij nieuwe eindgebruikers.

Transparant en integer 
Eén van de belangrijkste redenen voor overheidsinstanties om te kiezen 

voor het verkopen van goederen en materieel via een online veiling is de 

transparantie en integriteit. Na het sluiten van de kavels, worden deze 

toegekend aan de hoogste bieder. De gegevens van de bieder zijn voor 

de opdrachtgever niet inzichtelijk, waardoor er nooit sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling. 

Gemak 
Veilen bij Onlineveilingmeester.nl betekent zorgeloos je goederen en 

materieel verkopen. Wij nemen je het werk uit handen maar tegelijkertijd 

behoud je het overzicht en de grip. Overheidsinstanties kunnen ervoor 

kiezen om zelf een veiling te organiseren vanaf een eigen locatie. 

Daarnaast is het mogelijk om goederen en materieel te veilen vanaf één 

van onze locaties. Tot slot organiseren we meerdere keren per jaar 

overheidsveilingen waar overheidsinstanties overtollig materieel op 

kunnen inbrengen. Bijvoorbeeld wanneer de hoeveelheid goederen niet 

voldoende is voor het organiseren van een zelfstandige veiling. De manier 

van veilen bepaal je zelf, maar we adviseren je graag.

Marktconforme opbrengst
Onze uitdaging begint bij het vinden van de juiste potentiële kopers in 

binnen- en buitenland. Deze doelgroepen leiden we naar de veiling, waar 

ze mee kunnen bieden op de producten of het materieel van onze 

opdrachtgevers. Hiermee realiseren we een marktconforme opbrengst.
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Inventarisatie en 
routing 

Op locatie zorgen wij voor een

inventarisatie van de te veilen 

goederen. 

Veilen kan vanaf een eigen 

locatie of, indien gewenst, kan 

het materiaal op één van onze 

locaties worden ingebracht. 
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Presentatie en 
Promotie

Goederen en materieel worden 

presentatie klaar gemaakt voor 

online- en offline aandacht.

Afhankelijk van de aard van de 

goederen bepalen we de potentiële 

doelgroep en gaan we aan de slag 

om deze te bereiken (d.m.v. onze 

brede database, Sociale Media 

kanalen en zichtbaarheid op 

diverse relevante platformen). 
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Afgifte en 
Financiën

Veilen gebeurt onder 

voorbehoud van gunning en 

onder toezicht van een notaris. 

Gegunde goederen kunnen 

worden opgehaald door de nieuwe 

eigenaar, wij verzorgen de afgifte.

Er is een mooie opbrengst 

gerealiseerd, de financiële 

afhandeling verloopt vlot. 
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