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We kopen uw laboratorium- en analyseapparatuur
als u dat wilt onmiddellijk op!

Heeft u laboratoriumapparatuur die u niet meer gebruikt

of heft u een laboratoriumlocatie op? Dan zijn wij de juis-

te partner voor u! We zijn voortdurend op zoek naar ge-

bruikte laboratorium- en analyseapparatuur!

Alle laboratoriumapparatuur die u wilt verkopen, of uw 

complete laboratorium samen met de laboratoriumin-

richting, kopen we als u dat wilt onmiddellijk op.

We hebben 4 verschillende aankooppakketten voor u 

samengesteld, met alle verschillende mogelijkheden bij 

aankoop. Kies zelf welk pakket u het beste uitkomt en stel 

uw eigen prioriteiten.

Is de hoogte van de verkoopprijs het belangrijkst of komt 

het u meer aan op snelle ontruiming van de laboratoriu-

mapparatuur en -inventaris?

Bij de verkoop van uw laboratoriumapparatuur hebben 

wij voor u in onze aankooppakketten alle optimaal op 

de markt afgestemde combinaties van een zo groot mo-

gelijke opbrengst en zo snel mogelijke ontruiming. Alles 

volledig naar wens. Kijk voor de aankooppakketten op 

pagina 4 en 5.

U kunt ons uw laboratoriumapparatuur gemakkelijk onli-

ne aanbieden via labexchange.com, of per e-mail of tele-

fonisch. Wij stellen voor u kosteloos de marktwaarde van 

uw laboratoriumapparatuur vast. U kunt dan zelf beslis-

sen op welke voorwaarden u uw apparatuur aan ons wilt 

verkopen.
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Bij ons krijgt u meer voor uw laboratoriumapparatuur
dan waar dan ook. Gegarandeerd!

We hebben voor u de Labexchange Beste-Prijs-Garan-

tie ingevoerd. Daardoor ontvangt u bij ons beslist meer 

geld voor uw laboratoriumapparatuur dan bij enige 

andere handelaar.

Hoe werkt de Labexchange 
Beste-Prijs-Garantie? 

U biedt ons uw laboratoriumapparatuur aan. Wij zijn 

experts in het vaststellen van de actuele marktwaarde. 

Heeft u toch een beter aankoopbod gekregen, stuurt 

u ons dat dan a.u.b. toe. Met de Labexchange Bes-

te-Prijs-Garantie krijgt u dan van ons een beter aanbod 

met een hoger bedrag dan dat van uw andere aan-

koopbod.

Beste-Prijs
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Waarom aan Labexchange verkopen?
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De actuele marktwaarde wordt in principe kosteloos en neutraal door een
vertegenwoordiger van Labexchange vastgesteld. Neem gewoon contact met ons op! 

Met Labexchange heeft u de beste mogelijkheden voor verkoop van uw laboratoriumapparatuur:

Pakket “Absolute Zekerheid” Pakket “Vrije Ruimte”

Maak gebruik van het Labexchange-pakket 
“Vrije Ruimte” om uw laboratoriumapparatuur 
en –uitrusting te verkopen.

■  Dit pakket houdt verkoop in door
 Labexchange, met onmiddellijk kosteloos en
 betrouwbaar afhalen en opslaan van uw
 laboratoriumapparatuur en -inrichting.
 
■  We betalen u onmiddellijk na verkoop van 
 de apparatuur.

Door aanbesteding van de apparatuur via 
Labexchange speelt u op zeker. We zoeken een 
koper voor uw laboratoriumapparatuur, terwijl 
die nog bij u staat.

■  Met de vastgestelde marktwaarde als uitgangs-
 punt gaan we samen met u op zoek naar de 
 beste manier om uw laboratoriumapparatuur 
 op ons verkoopplatform shop.labexchange.
 com aan te bieden en er in wereldwijde 
 advertentiecampagnes

■  Het afhalen en de bemiddeling worden
 uitsluitend door Labexchange gedaan: u heeft
  alleen contact met ons.

Uw voordeel: U ontvangt de best mogelijke ver-
koopprijs voor uw laboratoriumapparatuur en 
-uitrusting en heeft onmiddellijk weer ruimte in 
uw laboratorium.

Uw voordeel: Dit is de snelste manier om 
uw laboratoriumapparatuur tegen de best 
mogelijke prijs te verkopen.
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Pakket “Zonder Zorgen”

Pakket “Hoogste Bieder”

Uw voordeel: U beslist zelf van welke 
mogelijkheid u gebruik wilt maken.

Uw voordeel: Op Labexchange-veilingen ont-
vangt u de feitelijke marktwaarde voor uw la-
boratoriumapparatuur en voorkomt u foutieve 
beoordelingen ervan, met als mogelijk gevolg 
een lagere opbrengst. Het zou zelfs kunnen zijn 
dat het apparaat helemaal niet wordt verkocht.

Wij kopen uw hele laboratorium, of de 
afzonderlijke laboratoriumapparaten, 
onmiddellijk op! 

■ De meest ongecompliceerde optie voor de
 verkoop van uw laboratoriumapparatuur of
 -inrichting is verkoop door Labexchange, met 
 onmiddellijke betaling en kosteloos afhalen.

■  We laten u de marktwaarde weten bij
 onmiddellijke aankoop door ons, evenals de
 marktwaarde bij verkoop als u gebruik maakt 
 van de hier genoemde pakketten.

Laboratoriumapparatuur en -uitrusting op
Labexchange-veilingen verkopen aan de 
hoogste bieder.

Laat uw veilingen houden door onze
experts in laboratoriumapparatuur:

■ De deskundigen van Labexchange controleren
 kosteloos de gegevens van uw laboratorium-
 apparatuur en stellen voor u de marktwaarde
  vast, die dient als uitgangspunt voor de 
 aanvangsprijs en de minimale prijs op uw
 Labexchange-veiling.

■  Bij Labexchange kost inventarisering en 
 beoordeling van de apparatuur minder dan bij 
 conventionele veilinghuizen, die niet in 
 laboratoriumapparatuur gespecialiseerd zijn.



Hoe gaat het verkopen van laboratoriumapparatuur 
aan Labexchange in zijn werk?

Verkooptijd
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Pakket “Zonder Zorgen”

Pakket “Absolute Zekerheid”

Pakket “Hoogste Bieder”

Pakket “Vrije Ruimte”



■  Wij halen uw laboratoriumapparatuur kosteloos af 
■  Wij verkopen uw laboratoriumapparatuur door 
■  Wij betalen de overeengekomen prijs

7

Wij nemen uw laboratorium-
apparatuur over en adverteren.

Wij plaatsen advertenties voor uw
laboratoriumapparatuur in onze 
media, terwijl de apparatuur in 
uw bezit blijft.

■  Wij verkopen uw laboratoriumapparatuur door 
■  Wij halen uw laboratoriumapparatuur kosteloos af
■  Wij betalen de overeengekomen prijs

Uw laboratoriumapparatuur 
wordt door Labexchange bij 
opbod verkocht aan de hoogste 
bieder.

■  De marktwaarde van uw laboratoriumapparatuur wordt kosteloos vastgesteld
■  We stellen gezamenlijk de aanvangsprijs en de minimale prijs vast
■  Uw laboratoriumapparatuur wordt bij opbod verkocht aan de hoogste bieder
■  De laboratoriumapparatuur wordt afgehaald en u ontvangt de
 opbrengst van de veiling

We kopen uw laboratorium-
apparatuur onmiddellijk op.

■  Wij halen uw laboratoriumapparatuur kosteloos af 
■ U ontvangt onmiddellijk de overeengekomen prijs

U biedt ons uw laboratoriumapparatuur aan, 
uw hele laboratorium of uw laboratoriumuitrusting.
U kunt dit online doen, per e-mail of telefonisch.

Wij stellen voor u een kosteloze en neutrale
berekening van de marktwaarde op en sturen u die toe.



Labexchange – 
Die Laborgerätebörse GmbH

Bruckstrasse 58
72393 Burladingen-Hausen
Postfach 248
72387 Burladingen / Germany

Tel. +49 (0)7475 9514-0
Fax +49 (0)7475 9514-44
info@labexchange.com
www.labexchange.com
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