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Handel & Wandel
Je wilt als particulier bijvoorbeeld je auto, tuinornament of fietsenrek
verkopen of als bedrijf een restpartij spullen of een machine kwijt. Hoe
pak je dat het beste aan? Ga je naar Marktplaats of Zeelandnet Prikbord
of is er een andere manier om jouw spullen aan de man te brengen?
Het antwoord: Handel & Wandel.

Handel & Wandel is de plek waar je je
spullen af kunt geven voor verkoop via
veiling. “Het grote voordeel”, zo legt
bedrijfsleider Michiel Borm uit, “is
dat je er verder geen omkijken meer
naar hebt. Geen kopers die vragen
stellen. Geen kijkers die je moet
ontvangen. Geen twijfelaars, die je
een hele tijd aan het lijntje houden en
vervolgens toch afhaken. Bij ons lever
je je spullen af, wij zetten deze op de
veiling en proberen jouw kavels, zoals
ze dat bij veilingen noemen, voor je te
verkopen.”

Hoe werkt het?
“Het is heel eenvoudig. Je levert
datgene wat je wilt verkopen bij
ons aan. Wij stellen een contract op
waarin wordt vastgelegd wat je hebt
afgegeven en wat het beginbod is.
Vervolgens zetten we jouw spullen
op de eerstvolgende online veiling.
Afhankelijk van het aanbod vinden
die maandelijks of tweemaandelijks
plaats. Wordt jouw kavel verkocht?
Dan maken we het verkoopbedrag
minus onze commissie naar je over.
Wordt het niet verkocht, dan gaat
jouw kavel bij de eerstvolgende veiling
nog een tweede keer mee.”

Handel & Wandel is de plek waar je je
spullen af kunt geven voor verkoop
via veiling.
gerust of kom langs. Dan kijken we
samen naar jouw inbreng!”

Wat kost het?
Dat Handel & Wandel commissie
rekent over het verkoopbedrag, lijkt
ons logisch. Maar wat als je spullen na
die tweede veiling nog niet verkocht
zijn? Wat kost het dan? “Niks. Wij
werken met ‘no cure, no pay’. Dus als
het ons niet gelukt is om je spullen te
verkopen, kost het je niks.”

Wat neemt Handel & Wandel
allemaal aan?
“Tja, dat is lastig uit te leggen. In
ieder geval vinden we het belangrijk
dat iets werkend is, niet defect. En
zoek het verder niet zozeer in dat
enkele eenvoudige nachtkastje, maar
meer in de bijzondere items, de
grotere aantallen en de industriële
voorwerpen. Kijk vooral eens op www.
handelenwandel.com, dan krijg je wel
een beeld. En twijfel je, bel of mail dan

Wat als ik iets wil kopen bij
Handel & Wandel?
“Zodra een veiling start, kun je de
kavels online bekijken via www.
handelwandel.com.
Dankzij
de

heldere detailfoto’s die we van alle
spullen maken, krijg je een goed beeld
van de conditie ervan. Je kunt er een
bod op uitbrengen tot en met de
laatste veilingdag. Heb je het hoogste
bod uitgebracht, dan is het item van
jou. Je betaalt het via iDeal en kunt
het tijdens de ophaaldag, kort na de
veiling, ophalen.”

Wat als ik de spullen ‘in
het echt’ wil zien?
Een online veiling is handig.
Je kunt vanuit je luie stoel
eenvoudig aankopen doen.
Maar wat als je de spullen
eerst in het echt wil zien?
“Je kunt gewoon bij ons
binnenlopen. Officieel is
daar de kijkdag voor, maar
bij ons steekt dat niet zo
nauw.” Michiel doelt op
de regels van veilinghuis

Troostwijk. “Onze veilingen verlopen
via hen. Zij hanteren de laatste dag
voor de veiling als kijkdag, maar onze
vestiging aan Industrieweg 17 in Hulst
is iedere maandag tot en met vrijdag
open van 9.00 tot 17.30 uur. Iedereenkijkdag of geen kijkdag - is altijd van
harte welkom!”

Grote verkoopkans
Waarom werkt Handel & Wandel
eigenlijk samen met veilinghuis
Troostwijk? “We profiteren van hun
massa en wereldwijde afzetmarkt. Wij
verkopen per veiling gemiddeld aan
45 verschillende landen van Duitsland
tot aan Afrika. De kans dat mensen via
ons hun spullen verkocht krijgen, is
dus extra groot.”

Eerstvolgende veiling
Start:
1 februari
Officiële kijkdag: 12 februari
Einde veiling:
13 februari
Ophaaldag:
20 februari
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