
Nieuwe industrieveiling online! 

 Gosselies (België): Veilingcyclus na sluiting van 's werelds grootste 

fabriek voor bouwmachines gaat de tweede ronde in 

Afloopdatum van de veiling: 02.04.2020 

In het najaar van 2019 kreeg het industriële veilinghuis Surplex de opdracht om het 

voormalige fabrieksterrein van 's werelds grootste fabrikant van bouwmachines in het 

Belgische Gosselies te ontruimen en alle machines en bedrijfsuitrusting onder de hamer 

te brengen. Een eerste onlineveiling in oktober 2019 vond een grote weerklank. 

Nu is er op » surplex.com een tweede » onlineveiling van start gegaan, die op 2 april 2020 

afloopt. Biedingen zijn vanaf nu mogelijk. Er worden onder andere hoogwaardige hardings- 

en warmtekamerovens van SERTHEL en AICHELIN, CNC-draaibanken (met twee spindels) 

van MAZAK en andere werktuigmachines verkocht. Daarnaast komt nog de omvangrijke 

werkplaatsinventaris, bijvoorbeeld automatische orderpickers, meetinstrumenten, 

testbakken, werkplaatskasten en nog veel meer. Voor deelname aan de veiling is alleen 

een korte registratie nodig. 

Evenals in het kader van de fabriekssluiting biedt Surplex bovendien hoogwaardige 

tandwielmachines (o.a. HÜLLER-HILLE, HESSAPP, LIEBHERR) in de » directe verkoop aan. 

Deze machines worden dus niet geveild, maar op aanvraag op de traditionele manier 

verkocht. Na elke verkoop - of het nu gaat om een veiling of een directe aankoop - 

organiseert Surplex de demontage en het transport van de machines en zorgt, indien 

nodig, ook voor de douaneafhandeling. Surplex is het enige industriële veilinghuis in 

Europa dat deze dienst uit dezelfde hand aanbiedt. 

Voor de tweede helft van 2020 zijn nog meer onlineveilingen gepland. De ontruiming van 

de productiehallen op het fabrieksterrein van Gosselies is gepland voor begin 2021. 

Samenvatting: 

Gosselies (België) - Industrieel veilinghuis Surplex houdt tweede onlineveiling wegens de sluiting 

van 's werelds grootste fabrikant van bouwmachines in Gosselies, België. Deze eindigt op 26.03.2020 

op www.surplex.com. Biedingen zijn vanaf nu mogelijk. Te koop zijn onder andere hoogwaardige 

hardings- en warmtekamerovens, CNC-draaibanken van MAZAK, automatische orderpickers, 

meetapparatuur en nog veel meer. Hoogwaardige tandwielmachines, die ook uit deze fabriek komen, 

worden niet geveild, maar kunnen op traditionele manier via de directe verkoop worden gekocht. 

Onderschrift foto: 

Het fabrieksterrein in Gosselies, België 

Over Surplex: 

Surplex is een van Europa's toonaangevende industriële veilinghuizen en handelt wereldwijd in 

gebruikte machines en bedrijfsinrichtingen. Het 16-talige veilingplatform surplex.com registreert 

jaarlijks ongeveer 50 miljoen paginabezoeken. Meer dan 55.000 industriële goederen worden elk 

jaar verkocht via meer dan 500 online veilingen. Het in Düsseldorf gevestigde bedrijf heeft kantoren 

in elf Europese landen. Het bedrijf, met meer dan 200 werknemers uit 20 landen, genereert een 

jaarlijkse omzet van ongeveer EUR 100 miljoen. 

https://www.surplex.com/nl/
https://www.surplex.com/nl/al/4/plant-closure-of-a-renowned-construction-machines-manufacturer-2796.html
https://www.surplex.com/nl/machines/c/metaalbewerking-41.html?filter%5BsalesArt%5D=2&filter%5BlocationCountry%5D%5B0%5D=BEL
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