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Groep Gent start online verkoop van
tweedehands goederen

De Groep Gent koopt jaarlijks heel wat goederen aan, maar verkoopt, schenkt of

verschroot ook een groot deel van zijn goederen die niet meer nuttig of einde

levensduur zijn. De Groep Gent wil mee zijn met zijn tijd en heeft daarom beslist

om goederen vanaf nu via een online veilinghuis te verkopen. De eerste verkoop

loopt van 19 tot 30 oktober 2018.

Wat, waar en wanneer verkoopt Groep Gent?

Wat?

Een greep uit het aanbod: auto’s, bestelwagens, bromfietsen, containers, fietsen,

aanhangwagens, machines, kasten , ... Het openingsbod ligt gemiddeld tussen 50 en 300 euro.

De verkoop van deze goederen is online per opbod. Ze worden verkocht aan de hoogste bieder.

⏲



Waar?

Vanaf vandaag biedt het veilinghuis Vavato een 200-tal goederen van de Groep Gent te koop

aan via hun website.

Wanneer?

De veiling start op vrijdag 19 oktober 2018 en eindigt dinsdag 30 oktober. Op woensdag 24

oktober is er een bezoekmoment, waarop geïnteresseerden de goederen kunnen bekijken.

Mee met de tijd

https://persruimte.stad.gent/images/293706
https://persruimte.stad.gent/images/293707
https://persruimte.stad.gent/images/293709
https://persruimte.stad.gent/images/293708
https://vavato.com/nl/#!/auctions/5bc0910a74584


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

In het verleden werd de verkoop van roerende goederen steeds georganiseerd door de dienst die

deze goederen had aangekocht. De organisatie van een verkoop is echter arbeidsintensief op

vlak

van procedure en organisatie. Vaak wordt ook maar een beperkt publiek bereikt en moeten

goederen gestockeerd worden in afwachting van de verkoop.

Om dit op een efficiëntere manier te laten verlopen heeft de Groep Gent daarom dit jaar een

raamovereenkomst afgesloten met een online veilinghuis. Hiermee wil de Groep het

shoppingcomfort van de burger verhogen. De hoop is om al deze goederen, die anders

verschroot worden, een tweede leven te geven.

Informatie

Patrick Leclerc, Departement FM, tel. 09 266 59 21, e-mail patrick.leclerc@stad.gent

Bevoegd

Neem een kijkje op de website van het online veilinghuis

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent
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