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GEMAK VOOR HET AUTOBEDRIJF BIJ BCA AUTOVEILING 

Eenmaal, andermaal… 
BCA Autoveiling, marktleider 
in remarketing van gebruikte 
voertuigen uit Barneveld, is 
verhuisd naar een nieuwe 
locatie. Vanuit één centraal 
punt kan BCA het autobedrijf 
nu nóg meer van dienst zijn 
op het gebied van in- en ver-
koop van occasions. Voordeel 
voor het autobedrijf: gemak!
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De populariteit van het veilen van gebruikte personen- en 
bedrijfswagens zit in de lift. Ook onder autobedrijven kan 
deze manier van in- en verkopen rekenen op een groeiende 
belangstelling. Volgens Algemeen Directeur van BCA Lede 
Aukema is die groei goed te verklaren: “Ons in- en verkoop-
proces is simpel, de tarieven zijn aantrekkelijk en trans-
parant en er is sprake van een groot en steeds wisselend 
aanbod van voertuigen.”
Met 33.000 geveilde voertuigen in 2013 is BCA inmiddels 
meer dan alleen een veilingmarktplaats voor auto’s. “Wij 
zijn hét kenniscentrum van gebruikte voertuigen”, vertelt 
Aukema. “Door onze kennis van de markt kunnen wij het 
autobedrijf alles rondom het in- en verkoopproces uit 
handen nemen en als adviseur op het gebied van gebruikte 
voertuigen optreden. Met diensten als BCA Prijsmeester en 
het autobeheersysteem Autoblox bieden wij het autobedrijf 
tools om zoveel mogelijk rendement uit de in- en verkoop 
van gebruikte voertuigen te halen.”
De nieuwe locatie van BCA telt maar liefst 66.000 vierkante 
meters. Die ruimte is volgens Aukema nodig voor de groei 
die het bedrijf doormaakt en de uitgebreide service die BCA 

haar klanten biedt. “Elke week veilen wij meer dan 1000 
kavels. Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het in-
nemen, stallen en verkopen van voertuigen. Alle ingebrach-
te auto’s worden, voordat ze onder de hamer gaan, eerst 
uitvoerig getest. Wij beschikken op ons nieuwe terrein over 
een eigen testbaan, waar we de auto’s rijdend, op onder 
andere remvermogen, testen. In onze werkplaats worden 
alle auto’s op de brug door onze technici aan een keuring op 
vitale onderdelen onderworpen. Zo weet de klant altijd in 
welke staat een voertuig verkeert.”
Elk voertuig gaat bij BCA door de wasstraat en wordt 
vervolgens in de fotostudio op de gevoelige plaat gezet. 
Dat betekent dat elk voertuig op dezelfde wijze online 
gepresenteerd wordt. Voertuigen die voorzien zijn van 
reclame worden in een daarvoor speciale ruimte ontstickerd 
en gepoetst.

Drie soorten veilingen
BCA kent 3 soorten veilingen: fysiek, live online en online. 
Tijdens de fysieke veilingen worden de voertuigen één voor 
één de veilinghal in gereden. De veilingmeester geeft extra 
informatie over de voertuigen en hij noemt de biedin-
gen. Grote schermen achter de veilingmeester geven alle 

‘AUTOVEILINGEN 
KUNNEN 
REKENEN OP 
EEN GROEIENDE 
BELANGSTELLING 
ONDER 
AUTOMOTIVE 
BEDRIJVEN’

In de hal staan alle kavels van de 
veiling opgesteld. De hal is toe-
gankelijk voor bezoekers. Zo kun je 
als potentiële koper de voertuigen 
uitgebreid bekijken.
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Eén voor één rijden de voertuigen 
de veilinghal binnen. De ervaren 
veilingmeester hamert ze snel vak-
kundig af. Voor elk voertuig wordt 
een koper gevonden!

informatie en biedingen weer. De voertuigen staan in de hal 
voor de veilingzaal opgesteld. Potentiële kopers kunnen de 
auto’s uitgebreid bekijken voor zij een bod uitbrengen.
Voor kopers die niet aanwezig kunnen zijn bij de fysieke 
veiling heeft BCA het Live Online-systeem ontwikkeld. BCA 
biedt de koper op deze manier een fysieke veilingervaring, 
maar dan online, via het beeldscherm. Elke koper kan na re-
gistratie via dit systeem meebieden. Een andere manier om 
online te bieden is via een ‘automatisch bod’. Dit betekent 
dat de koper een maximaal bod achterlaat.
De online veilingen worden exclusief via internet gehouden. 
De start- en sluitingstijd staat duidelijk aangegeven. Elke 
online veiling geeft de kopers van BCA binnen Europa de 
mogelijkheid om een bieding te plaatsen. Tegen het einde 
van elke online veiling start de xBid veiling. Dit systeem 
biedt kopers de mogelijkheid te reageren op een bieding 
die is geplaatst tegen de sluitingstijd.

Volume voordeel
In- en verkopen van gebruikte auto’s via BCA brengt voor 
het autobedrijf het voordeel van volume met zich mee. “Wij 
hebben een groot en gevarieerd aanbod van voertuigen. 
Het autobedrijf vindt bij ons de auto’s waar veel vraag naar 
is en kan ons aanbod gebruiken bij zoekopdrachten. Bij de 
verkoop van een auto bereik je in één keer verschillende 
verkoopkanalen in heel Europa. Fiscale veranderingen, zoals 
de BPM-teruggave voor auto’s vanaf 2006, zorgen voor een 
im- en export impuls. Daardoor telt Nederland nu echt als 

regio mee bij internationale handel en is het bereik voor 
het autobedrijf daarmee toegenomen. Als de markt in Ne-
derland voor een bepaald type voertuig is verzadigd, wordt 
zo’n voertuig verkocht aan een buitenlandse partij.”
Door de hoge omloopsnelheden heeft BCA een grote ken-
nis van de opbrengst van de kavels. Van die kennis kan de 
autobranche profiteren. Inruilprijzen bijvoorbeeld, kunnen 
worden opgevraagd bij de BCA Prijsmeesters, zij geven bin-
nen 10 minuten een nauwkeurige opbrengst van de auto 
door. “Dat scheelt het autobedrijf veel tijd,” weet Aukema. “Je 
hoeft geen contact op te nemen met diverse handelaren en 

BCA Autoveiling  
in het kort
BCA (British Car Auctions) is de grootste auto-
veiling van Europa. Met meer dan 1,2 miljoen 
geveilde auto’s, is het ook de grootste verkoper in  
Europa van gebruikte auto’s. Elk jaar organiseert 
BCA Autoveiling meer dan 5.400 B2B-autoveilin-
gen in heel Europa verdeeld over 50 locaties. Bar-
neveld neemt er daarvan 500 voor zijn rekening. 
Dat is goed voor duizend kavels per week. Eind 
2013 lijfde BCA Fleetselect Online veilingen in en 
werd daarmee het grootste automotive remarke-
tingbedrijf van Nederland.

‘IN- EN VERKOPEN 
VAN GEBRUIKTE 
AUTO’S VIA BCA 
BRENGT VOOR HET 
AUTOBEDRIJF HET 
VOORDEEL VAN 
VOLUME MET ZICH 
MEE’
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Een tijdrovende klus, maar voertuigen die zijn voorzien van reclame, wor-
den ontstickerd en schoon aangeboden.

BCA-autotechnici keuren de voertuigen op cruciale 
punten. Schades brengen ze nauwkeurig in kaart, zodat 
de bieders de staat van het voertuig kennen.

In een speciale studio houdt de vei-
lingmeester de live en online veiling. 
Ook hier ontbreekt de hamer niet.

daar komt nog bij dat de waarde die wij geven vaak hoger 
ligt dan bij andere waarde-experts. Bovendien wordt de 
door de BCA Prijsmeesters genoemde opbrengst bij veiling 
in 9 van de 10 gevallen gehaald.”

Kosteloos en laagdrempelig
Het autobedrijf kan voor alle soorten voertuigen bij BCA te-
recht. Er zijn veilingen voor personenauto’s, jonge leaseau-
to’s, bedrijfswagens, tractoren, motoren en schadeauto’s. De 
avond voor een veiling is het aanbod online te bekijken. Als 
een voertuig is aangekocht streeft BCA ernaar alle adminis-
tratie rondom de koop binnen een uur te hebben afgerond 
zodat het voertuig direct kan worden meegenomen. “Als de 
koper de auto niet direct kan meenemen, mag hij de auto 
maximaal vijf dagen kosteloos bij ons stallen.”
Flexibiliteit en gemak voor het autobedrijf staan voorop bij 
BCA. Ook na sluitingstijd kunnen auto’s bij BCA afgeleverd 
worden. “De klant krijgt dan van ons de code van het hek en 
de beschikking over een sleutelkluis waar de sleutel veilig in 
kan worden opgeborgen.”
Inschrijven bij BCA is gratis en het autobedrijf kan na regis-
tratie via de website van alle beschikbare diensten en syste-
men van BCA gebruik maken. “Op onze website vind je alle 
informatie en de tarieven gemakkelijk terug. Onze prijzen 
zijn transparant. De genoemde tarieven zijn daadwerkelijk 

de prijzen die de klant betaalt. Geen kleine lettertjes en dus 
geen verrassingen achteraf.”
Alles duidelijk? Zeker. Toch komt Aukema graag nog even 
op BCA’s marktkennis terug: “Met gemiddeld tien veilin-
gen per week is die uitstekend. We weten precies welke 
modellen courant zijn en wat de actuele en reële waarde 
van een voertuig is. De belangstelling voor gebruikte auto’s 
blijft groeien en bepaalde modellen zullen schaars zijn. Wij 
denken dat BCA Autoveiling een nog belangrijkere rol kan 
spelen bij het verkopen van gebruikte auto’s. We willen het 
remarketingcentrum van Nederland worden. Het nieuwe 
pand helpt ons daarbij.”

Snelle waardebepaling 
via BCA Prijsmeester
Met BCA Prijsmeester kunnen autobedrijven, 
fleetowners en leasemaatschappijen binnen tien 
minuten kosteloos een actuele prijs opvragen voor 
gebruikte en ingeruilde voertuigen. Met het sys-
teem wil BCA de klant ontlasten en de exclusieve 
samenwerking versterken. De prijs wordt vastge-
steld door een van de ervaren veilingmeester van 
BCA Autoveiling. Zij beschikken over handels- en 
showroomprijsindicaties en zijn zes dagen per 
week bereikbaar. De veilingmeester bepaalt de 
actuele waarde op basis van deze cijfers, zijn 
recente verkoopervaringen en trends in de markt. 
Deze combinatie van feitelijke data en persoon-
lijke marktkennis zorgt voor een accurate prijsop-
gaaf. Het verschil met veel andere systemen zit in 
het feit dat BCA geen auto’s inkoopt, maar alleen 
helpt bij het tot stand komen van een optimale 
verkoopprijs. Voorwaarde voor de deelname aan 
BCA Prijsmeester is dat het autobedrijf gebruikte 
voertuigen óf in de eigen showroom verkoopt óf 
via BCA Autoveiling aanbiedt.

Elk voertuig gaat door de wasstraat. Zo komen ze mooi voor de dag op de 
foto!
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