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Surplex 2020: Terugblik vooruit! 
 

Succes door verantwoordelijkheid 

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar vol tragiek. Met het oog op de talloze 

mensen in de wereld die als gevolg van de voortdurende Corona-crisis ziek zijn geworden 

of zelfs hun leven hebben verloren, zijn vreugde-uitingen over positieve 

bedrijfsresultaten ongepast. Surplex treurt ook om deze mensen. Desondanks stonden 

wij als onderneming voor de taak om de economische gevolgen van de pandemie zo goed 

mogelijk op te vangen.  

 

Tijdens de voorjaars-lockdown is het ons gelukt om de bevoorradingsketen op de markt 

voor gebruikte machines in stand te houden. Dankzij de samenwerkingsbereidheid van 

alle betrokkenen konden we de leveringen van industriële goederen naar 170 landen in 

de wereld voortzetten – natuurlijk met naleving van de strengste hygiënemaatregelen. 

Zelfs bezichtigingen waren nog mogelijk, hoewel we het aantal bezoeken op locatie 

dankzij de toepassing van nieuwe web-functies, zoals bijvoorbeeld de virtuele 3D-

rondgang door de fabriekshal, tot een minimum hebben gereduceerd. Ook bij de 

demontage, het verladen en het transport van grote machines boden de Surplex-

activiteiten voordelen, omdat wij deze diensten als enig Europees industrieveilinghuis 

centraal organiseren. Onze klanten hoefden niet persoonlijk aanwezig te zijn bij de 

demontage van grote machines of complete industriële installaties. 

 

Op die manier kon Surplex de omzet met 10% laten stijgen. Met meer dan 600 succesvol 

afgewikkelde online-veilingen in heel Europa bereikten we in dit crisisjaar een nieuw 

hoogtepunt. Rond 60.000 gebruikte machines en bedrijfsinrichtingen wisselden van 

eigenaar. Daarom staat Surplex een jaar na de pandemie er sterker voor dan voorheen. 

Tegelijkertijd vervullen we onze maatschappelijke medeverantwoordelijkheid bij de 

crisisbeheersing. Door andere ondernemingen liquiditeit te verschaffen, konden we hen 

helpen om beter door de crisis heen te komen. Omgekeerd konden kopers eersteklas 

machines tegen gunstige prijzen kopen, waardoor de investeringsbereidheid tijdens de 

crisis hoger werd. Voor hoogwaardige gebruikte machines werd een tweede leven 

mogelijk, zodat waardevolle grondstoffen zijn bespaard. Op die manier konden we in 

2020 een kleine bijdrage leveren aan de stabilisatie van de industriële productie. En daar 

zijn we trots op! 

 

Met twee nieuwe vestigingen in Oostenrijk en Nederland werd de internationalisering van 

Surplex – ondanks de pandemie en de economische crisis – verder uitgebouwd. Al kort 

na de opening van de Nederlandse vestiging konden de nieuwe collega's in beide landen 

aan de slag. Bij het op markt brengen van de voormalige LDM B.V. (Nederland) zijn er 

grote gieterij-installaties verkocht tijdens een traditionele direct sale. Daarna 
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organiseerden de Nederlandse collega's twee industriële veilingen met in totaal 900 

posities. Ook de vestiging in Oostenrijk begon met twee succesvolle online-veilingen, 

waarbij meer dan 1.000 hoogwaardige machines en bedrijfsinrichtingen voor de metaal- 

en kunststofbewerking onder de hamer kwamen. Een geweldig begin van een vreemd 

jaar! 

 

VALUPLEX: Machine-advies opnieuw gedefinieerd 

Ook de lancering van het nieuwe merk VALUPLEX was succesvol. VALUPLEX biedt onze 

klanten een meerwaarde bij het opstellen van adviezen en beoordelingen. Na een 

aanvraag voor taxatie ontvangen de klanten binnen 48 uur een bindende offerte. Anders 

dan bij de generalisten op de markt baseert VALUPLEX hun activiteiten op de kennis van 

geselecteerde branche-experts. Deze specialisten beschikken niet alleen over een 

enorme vakkennis, maar hebben ook toegang tot een krachtige database, waaraan 

continu reële verkoopsprijzen van machines uit de betreffende branche worden 

toegevoegd. De VALUPLEX-experts kunnen klanten zodoende met meer nauwkeurigheid 

zeggen welke opbrengsten er te verwachten zijn. In sommige gevallen is er zelfs een 

opbrengstgarantie mogelijk! En als de assets worden verkocht, leiden hogere 

beoordelingen ook tot betere koopaanbiedingen. Dat betekent meer cash voor de klant. 

 

Nobelprijs voor de praktijk 

Verrassing bij de Nobelprijs voor economische wetenschappen 2020. Paul Milgrom en 

Robert Wilson kregen een onderscheiding voor hun theorie over veilingformaten. Een 

optimaal veilingresultaat voor alle betrokkenen kan – aldus de onderzoekers – alleen 

worden bereikt door maximale transparantie van alle relevante informatie. Dit principe 

hanteren wij consequent in de praktijk op ons veilingplatform surplex.com in het belang 

van alle klanten. 

 

Gezinsvriendelijk en innovatief 

Ook over onze afdeling Human Resources ontvangen wij positieve berichten. In 2020 

werd Surplex door het tijdschrift Freundin en het vacatureportaal kununu.com gekozen tot 

de Top 10 van de gezinsvriendelijkste ondernemingen in Duitsland. Flexibele werktijden, 

kinderopvang en pensioenvoorzieningen vanuit de onderneming hoorden tot de criteria 

waarin Surplex bovenaan staat.  In de categorie „KMU Learning & Development (Learning 

Culture)“ heeft het HR-Team van Surplex met hun cursusreeks „Zwölfuhrschlau: 

Fortbildung von & für Mitarbeiter“ de top van de HR Excellence Awards 2020 gehaald. Zij 

kregen de Award die wordt verleend voor beste prestaties in personeelszaken. 

 

Keuzes voor de toekomst 

De belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen jaar wijst echter de weg naar de toekomst. 

Sinds juni 2020 geeft de Nederlandse Ghislaine Duijmelings als derde directeur naast 

http://www.surplex.com/nl
https://www.freundin.de/lifestyle-kununu-familienfreundlichste-arbeitgeber-2020
https://www.surplex.net/en/surplex-wins-award/
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Michael Werker en Uli Stalter richting aan het lot van Surplex GmbH. Dankzij haar 

internationale profiel, haar branchekennis en haar jarenlange ervaring bij het leiden van 

grote handelsondernemingen geeft zij een sterke impuls aan de verdere expansie- en 

uitbreidingsstrategie van Surplex. Hoewel Surplex al vestigingen heeft in 13 Europese 

landen, is het einddoel nog lang niet bereikt. Noch voor 2021, noch voor de lange termijn. 

  

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. 

 

Gerelateerd contactpersoon: 
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Head of Marketing 
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