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Inleiding

De beste tijd om overtollig materieel te verkopen!

Hartelijk dank voor uw interesse in ons meest recente markttrend-rapport. In deze Q3 2021-editie besteden 
we aandacht aan het constructie- en hijs-/overslagmaterieel in Europa. Het beperkte aanbod van nieuw 
materieel in alle sectoren is inmiddels een bekend probleem, dat niet alleen de bouw-, maar ook de 
landbouw- en transportsector treft.

De levering van bepaalde nieuwe producten heeft tot medio/eind 2022 en zelfs begin 2023 vertraging 
opgelopen. Als gevolg daarvan is de vraag naar gebruikt materieel gestegen. In combinatie met de stijging 
van de prijs van nieuw materieel leidde dit ertoe dat de prijs van gebruikte items maand na maand ongekend 
is toegenomen. Veilingprijzen worden beïnvloed door schommelingen in vraag en aanbod, en een lager 
aanbod van materieel op de markt zorgt uiteraard voor meer concurrerend bieden. Tegelijkertijd registreren 
onze advertentieplatformen meer koopaanvragen, zoals wordt bevestigd in onze data van Q3.

Dit betekent dat er geen betere tijd is dan het heden om uw materieel te verkopen tegen een hogere prijs. We 
zijn blij dat we u de benodigde kanalen kunnen aanbieden en dit wereldwijde koperspubliek bij elkaar kunnen 
brengen, of het nu bij onze veilingen is of op onze geautomatiseerde-advertentieplatformen. Ook helpen wij u 
graag bij uw verkoopproces. 

  Jeroen Rijk
  SVP, Managing Director, 
  EMEA & LATAM
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

Aangezien de meeste OEM's langere levertijden zien bij de productie van nieuw zwaar materieel en vrachtwagens 
door vertragingen in de aanlevering van onderdelen (veroorzaakt door de COVID-19-gezondheidscrisis), leidt de 
stijgende vraag ook tot een schaarste aan gebruikt materieel in Q3 van dit jaar. In Q3 van 2021 is het aantal gebruikte 
minigraafmachines dat op Mascus te koop staat langzaam gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, waardoor 
het verschil van het aantal te koop aangeboden machines ten opzichte van Q3 2020 kleiner is geworden. De dringende 
behoefte aan materieel wordt ook weerspiegeld in de voorkeur van kopers voor telefonisch contact, waarbij ze een 
directe reactie van verkopers krijgen. Voor minigraafmachines zijn verzoeken van kopers aan verkopers per telefoon met 
+10% toegenomen terwijl verzoeken via e-mail iets zijn afgenomen met -13% in vergelijking met Q3 van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Bouwmachines
Mini-graafmachines

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Italië

• Spanje

• Frankrijk

• Verenigd Koninkrijk

• Nederland

• Spanje

• Italië

• Duitsland

In Q3 van 2021 heeft Ritchie Bros. in heel Europa -28% minder mini-graafmachines verkocht in vergelijking met Q3 
van 2020, wat opnieuw het tekort aan bouwmaterieel op de markt weerspiegelt. De lage beschikbaarheid heeft een 
stijging van de mediane prijs met +22% veroorzaakt in vergelijking met Q3 van vorig jaar. 

Aantal door Ritchie Bros. verkochte items in Europa

Bouwmachines
Mini-graafmachines

38% binnen hetzelfde land
60% binnen Europa
2% buiten Europa

49% binnen hetzelfde land
50% binnen Europa
1% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Q3 2020 Q3 2021

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Mediane prijs

• Yanmar
• Kubota
• Volvo

• Kubota
• Yanmar
• Hitachi

10.995 EUR 13.448 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In Q3 2021 was het aantal gebruikte verreikers dat op Mascus te koop werd aangeboden lager dan in Q3 van 2020. 
Aan de vraagzijde is het aantal verzoeken van kopers aan verkopers per telefoon met +12% gestegen, terwijl het 
aantal vragen via e-mail iets is gedaald met -9% in vergelijking met vorig jaar.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Bouwmachines
Verreiker

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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In Q3 van 2021 heeft Ritchie Bros. in Europa -47% minder verreikers verkocht dan in Q3 van 2020. De lage 
beschikbaarheid van verreikers op de markt voor gebruikt materieel heeft een aanzienlijke stijging van +31% van de 
mediane prijs veroorzaakt in vergelijking met Q3 van vorig jaar.

Aantal door Ritchie Bros. verkochte items in Europa

Bouwmachines
Verreiker

• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Spanje

• Italië

• Duitsland

• Verenigd Koninkrijk

• Nederland

• Spanje

• Italië

• Frankrijk

31% binnen hetzelfde land
63% binnen Europa
6% buiten Europa

33% binnen hetzelfde land
64% binnen Europa
3% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Mediane prijs

• JCB
• Manitou
• Merlo

• Manitou
• JCB
• Dieci

Q3 2020 Q3 2021

20.568 EUR 29.205 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In Q3 van 2021 werden er minder gebruikte dieselheftrucks te koop aangeboden op Mascus in vergelijking met 
2020. Het aantal te koop aangeboden machines was dit jaar constant lager dan vorig jaar. De totale vraag in Q3 
van 2021 was echter veel hoger dan vorig jaar. Verzoeken van kopers aan verkopers via telefoon zijn met +35% 
toegenomen terwijl verzoeken via e-mail iets zijn afgenomen met -8% in vergelijking met Q3 van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Hijs- en overslagmaterieel 
Dieselheftrucks

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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In Q3 van 2021 heeft Ritchie Bros. in Europa -30% minder dieselheftrucks verkocht dan in Q3 van 2020. 
Tegelijkertijd werd een stijging van +11% van de mediane prijs geregistreerd in vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar.

Aantal door Ritchie Bros. verkochte items in Europa

Hijs- en overslagmaterieel 
Dieselheftrucks

• Nederland

• Spanje

• Frankrijk

• Italië

• Verenigd Koninkrijk

• Italië

• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Spanje

• Frankrijk

48% binnen hetzelfde land 
45% binnen Europa
7% buiten Europa

33% binnen hetzelfde land 
64% binnen Europa
3% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Mediane prijs

• Hyster
• Linde
• CAT

• Maximal
• Linde
• Toyota

Q3 2020 Q3 2021

5.009 EUR 5.549 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

Hoewel het aantal hoogwerkers voor verkoop op Mascus in Q1 en Q2 van 2021 groter was dan in het voorgaande 
jaar, waren er in Q3 iets minder hoogwerkers te koop in vergelijking met 2020. Tegelijkertijd was de vraag in 
Q3 van 2021 aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Verzoeken van kopers aan verkopers via telefoon en e-mail zijn 
respectievelijk met +99% en +6% gestegen ten opzichte van Q3 van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Hijs- en overslagmaterieel 
Hoogwerkers

Advertentiegegevens Mascus (Europa)



11

In Q3 van 2021 heeft Ritchie Bros. in Europa -59% minder hoogwerkers verkocht dan in Q3 van 2020. 
Tegelijkertijd werd een stijging van +9% van de mediane prijs geregistreerd in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar.

Aantal door Ritchie Bros. verkochte items in Europa

Hijs- en overslagmaterieel 
Hoogwerkers

• Nederland

• Spanje

• Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk

• Italië

• Nederland

• Spanje

• Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk

• Italië

42% binnen hetzelfde land
55% binnen Europa
3% buiten Europa

33% binnen hetzelfde land
59% binnen Europa
8% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal 
verkochte machines)

Mediane prijs

• Haulotte
• JLG
• Genie

• Genie
• Haulotte
• JLG

Q3 2020 Q3 2021

7.601  EUR 8.257 EUR



Live veilingen zonder limieten

▸  40 veilinglocaties wereldwijd met beveiligde 
 opslag en kopersinspectie

▸  Meer dan 350 online veilingen zonder limieten     
 per jaar

▸  Gegarandeerde verkoop

Online advertentiesite voor machines

▸  Snelst groeiende online service voor het aanbieden 
 van materieel met meer dan 400.000 advertenties

Platform voor inventarisatie, inzichten in 
gegevens en verkoop

▸  Voorraadbeheersysteem

▸  Markttrends en tools voor prijsbepaling

▸  Maximaliseer de waarde van materieel 
 door te verkopen via het best passende      
 verkoopkanaal

Online marktplaats met limieten

▸  Controle over de prijs en timing van uw verkoop

▸  Gemak van verkoop vanaf uw locatie

▸  Vertrouwen van kopers door 
IronClad Assurance®-garantiecertificaat

Ritchie Bros. verbindt kopers en verkopers van materieel via een wereldwijd netwerk van veiling- en andere online 
verkoopkanalen. Ritchie Bros.biedt u betrouwbare multi-channel oplossingen die transparant, eerlijk en handig zijn.

Data-intelligentie en performance 
benchmarking-oplossingen

▸  Analyses van verhuurmaterieel

▸  Ondersteuning bij de verkoop van materieel

▸  Vloottaxaties

Over Ritchie Bros.
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