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Goed doen is nog nooit zo makkelijk geweest 

 
Ze zetten kooldioxide om in zuurstof, zijn essentieel voor ons overleven en voor ons milieu 

- bomen! Zij zijn een van de krachtigste instrumenten tegen de klimaatcrisis die moeten 

worden beschermd (en aangeplant). Hout is als grondstof een van de meest gewilde 

materialen geworden en de toepassingsgebieden ervan zijn navenant divers. Hoe 

waardevol hout eigenlijk is, blijkt uit de omzet van de Duitse houtindustrie, die in 2020 een 

indrukwekkende 36,45 miljard euro bedroeg. (Bron: Hauptverband der Deutschen 

Holzindustrie (HDH))  

 

Als handelaar in gebruikte machines voor metaal- en houtverwerking profiteert Surplex 

ook van deze ecologisch duurzame grondstof. Dankzij onze specialisatie in 

houtbewerkingsmachines veilen wij regelmatig bruikbare machines, apparatuur, 

gereedschappen, maar ook puur hout. Nog een reden om ons in te zetten voor de 

voortplanting en beplanting van de aarde. Naast een duurzaam bedrijfsconcept dat 

gericht is op het recyclen van goederen, een zuinig kantoorgebouw en emissiearme 

processen, heeft Surplex onlangs ook een evaluatiebos aangeplant met de hulp van 

ReviewForest.  

 

De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het volgende beste moment is nu.* 

En het beste van alles is dat u uw steentje kunt bijdragen door een boom in uw naam te 

laten planten. Hoe meer mensen besluiten dit te doen, hoe groter het bos en de daaruit 

voortvloeiende impact. U hoeft niet veel te doen, u kunt het vanuit uw luie stoel regelen 

via uw mobiele telefoon. Want het enige wat nodig is, is een Google rating van Surplex. 

Een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en uw stem laten horen is nog 

nooit zo gemakkelijk geweest! 

https://reviewforest.org/surplex&lang=en
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Met uw hulp kan niet alleen een boom groeien, maar een heel bedrijf. De mening van de 

klant is essentieel voor een goede dienstverlening, die op haar beurt een positief effect 

heeft op de ontwikkeling van een onderneming. Alleen diegene die herkent wat de klant 

tevreden stelt, kan geoptimaliseerde diensten en oplossingen aanbieden. 

 

Voor elke ontvangen Google-review doneert Surplex €5. De stichting Plant-voor-de-Planet 

zal er dan met behulp van de organisatie ReviewForest voor zorgen dat er een echte boom 

wordt geplant op het schiereiland Yucatán in Mexico. Tegelijkertijd wordt voor elke 

recensie 1 euro gedoneerd aan de Plant-voor-de-Planet-kinderacademies.  

 

Wanneer u reeds in contact bent gekomen met Surplex of zelfs al vaste klant bij ons bent, 

dan zouden wij het fijn vinden als u uw constructieve feedback in de vorm van een Google 

rating aan ons zou willen achterlaten. Dit komt zowel u als Surplex en de planeet ten 

goede.  

Omdat uw mening belangrijk is. En elke boom telt. 

 

Heeft u een ander idee over hoe we als bedrijf nog groener kunnen worden? Laat dan een 

bericht achter voor ons perscontact, wij zijn blij met elk bericht! 

 

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: 

Dennis Kottmann 

Head of Marketing 

www.surplex.com  

Tel.   : +49-211-422737-28 

Email: dennis.kottmann@surplex.com  

 

* Oorsprong van het citaat: Aleksej Andreevic Arakceev (1769-1834) / Spreekwoord uit 

Oeganda 
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