Automarkt Online
Stap voor stap
1.

Vraag de portalkoppeling ‘Automarkt Nederland’ aan bij uw adverteerpakket
Maakt u gebruik van Mijn VWE? Dan wordt ‘Automarkt Nederland’ door ons als standaard portal
toegevoegd. Adverteert u via een ander systeem? Vraag dan de koppeling aan bij uw adverteerpakket.

2.

Publiceer al uw auto’s op Automarkt Online
U kunt uw gehele voorraad kosteloos publiceren op Automarkt Online. Let er op dat uw advertenties
eerlijk en compleet zijn omschreven qua interieur, exterieur, opties en technische staat.

3.

Uw auto’s worden exclusief aangeboden aan alle Automarkt kopers
Na controle van uw advertenties, worden uw auto’s door ons aangeboden aan alle geregistreerde
Automarkt Nederland kopers wereldwijd.

4.

Screening kopers
Voordat internationale kopers kunnen bieden op uw auto’s, worden zij zorgvuldig door ons gescreend.
Na deze screening en eventuele betaling van een borg, kunnen zij bieden en kopen via Automarkt
Online.

5.

Biedingen worden realtime voorgelegd
Wordt er geboden op een auto, dan leggen wij dit bod direct aan u voor.

6.

Bod akkoord?
Bent u akkoord met het bod? Dan ontvangt u direct de inkoopverklaring. De koper ontvangt de factuur.

7.

Verkochte auto’s afleveren
Lever verkochte auto’s af op de Automarkt in Beverwijk: maandag tussen 10.00 en 17.00 of dinsdag
tot 06.00.

8.

Factuur, sleutels en voertuigdocumenten inleveren
Lever alles in bij de veilingloketten op de Automarkt. De vrijwaring en betaling geschiedt volgens de
bestaande procedures.

9.

Alles wordt geregeld
VWE regelt alle administratie richting de internationale koper

Kosten Automarkt Online
Automarkt Online bieden wij kosteloos aan naast het bestaande PRO of FLEX* abonnement. U betaalt alleen
een inkoopcommissie voor verkochte auto’s.
Inkoopcommissie:
Marge en BTW auto’s
BPM voertuigen

€ 75,00
€ 175,00

Ophalen verkochte auto’s (optioneel)

€ 50,00

Op alle transacties zijn de ‘Algemene Voorwaarden Verkoper’ van kracht. Deze vindt u op
automarkt.nl/downloads.

* Heeft u het FLEX abonnement? Dan kunt u tot het einde van het jaar kosteloos gebruik maken van Automarkt
Online. Vanaf 2018 zullen andere voorwaarden gelden voor FLEX abonnementen. U wordt hier te zijner tijd over
geïnformeerd.

