
Zelf ook benieuwd naar wat ADESA voor je onderneming kan betekenen?
Neem contact op met een van onze consultants en vraag een GRATIS gesprek aan. 

Ik merk dat ik via 
ADESA meestal een 
hogere prijs krijg dan 
via andere wegen.

Ik ben zeker van een 
goede dienstverlening, 
krijg mijn geld meteen 

en heb nooit kopzorgen.
Bob is alvast overtuigd. “Auto’s verkopen? Ik kies consequent voor ADESA.  
Ik ben zeker van een goede dienstverlening, krijg mijn geld meteen en heb 
nooit kopzorgen. Ik verkoop jaarlijks ruim honderd auto’s via ADESA.  
Ik denk dat ik toch 50% meer verkoop sinds ik met hen samenwerk.”

VOORDEEL

“Voor ik met ADESA in zee ging, werkte ik regelmatig samen 
met andere veilingsites. Hun manier van werken en uitbetaling 
was ronduit amateuristisch. Bij ADESA is dat anders. Hier voel 
ik me in veilige handen,” klinkt het vol overtuiging.

UITDAGING

Zaakvoerder Bob uit België werkt als 
trader al vijf jaar samen met ADESA. 
Hij ging de laatste jaren voluit voor zijn 
eenmanszaak, met ADESA als trouwe 
bondgenoot. Zijn focus? Duitse auto’s, 
met een voorkeur voor BMW’s.

DE KLANT

Een volledig nieuwe, Europese markt
Dankzij ADESA kreeg Bob toegang tot een volledig nieuwe, Europese markt. “ADESA was voor mij de 
poort naar Europa. Zonder deze samenwerking zou het veel moeilijker – of misschien zelfs onmogelijk – 
zijn om op grote schaal auto’s te verkopen in Europa,” aldus Bob. “De samenwerking met ADESA is een 
kwaliteitsgarantie voor de kopers, en ik bied mijn auto’s makkelijker aan. Een win-win.”

De beste marktprijzen
Ook zijn winstmarges zijn een pak hoger sinds de samenwerking met ADESA. “Door de crisis zijn de 
marges onzeker en schommelen ze enorm. Ik merk wel dat ik via ADESA meestal een hogere prijs krijg 
dan via andere wegen. Bovendien weet ik ook zeker dat ik snel betaald word. Bij andere veilingsites 
breng je eerst de wagen binnen, waarna je makkelijk tien dagen op je geld moet wachten. Bij ADESA 
gaat dat allemaal heel snel.”

Efficiënte manier van werken
“De samenwerking verloopt vlot, de communicatie is altijd duidelijk én ADESA is een eerlijke partner,” 
klinkt het tevreden bij Bob. Een deel van zijn omzet komt nog van lokale handelaars, maar het grootste 
deel van zijn activiteiten loopt intussen via ADESA.”

WAAROM ADESA?


