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 Europa’s grootste biedt meer.www.bca-autoveiling.nl

BCA biedt meer duidelijkheid in service & tarieven
Wat kost het kopen & verkopen van voertuigen via BCA Autoveiling? Welke 
services biedt BCA? Dit overzicht geeft u duidelijkheid. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan per telefoon op 
0342 - 40 45 40 of per e-mail op marketing@bca-autoveiling.nl.



 Europa’s grootste biedt meer.

Ga voor meer informatie naar

www.bca-autoveiling.nl

ww

Service en Tarieven

kavels < 3500 kg.

kavels < 3500 kg.

kavels < 3500 kg.

kavels < 3500 kg.

kavels > 3500 kg.

kavels > 3500 kg.

Taxatie
Technische keuring/proefrit

NAP gecontroleerd
Roll-over/hand wash

Verkoopfoto’s op locatie
Verkoopfoto’s in foto studio

Schadebeschrijving met foto’s
Gratis stalling tot 3 dagen na laatste veiling

Indien nodig, maximaal 3 x veilen
Internationale veiling in 13 landen

Multichannel: fysieke en internetveilingen
Entrykosten

Commissie bij hamerprijs
Minder dan € 500,- incl.

Tussen € 500,- en € 1.500,- incl. 
Meer dan € 1.500,- incl. 

Technische keuring/proefrit
Grootste fysieke veiling

Kavellijst
Uitgebreide omschrijving/foto via internet

Via BCA-online toegang tot Europeese markt
Combinatie van fysieke en online veiling

3 Dagen gratis stalling na aankoop

Koperskosten (over de bruto hamerprijs)

Niet in Nederland geregistreerde bedrijven
Kopen via LiveOnline

Stalling na 3 dagen (per dag)
Transport

Transporttoeslag niet rijdbaar
Volledige poetsbehandeling

Ontstickeren uurtarief
Tanken incl. 5 liter brandstof

≤ € 1.000,- | € 95,-
€ 1.001,- / € 2.500,- | € 185,-

  € 2.501,- / € 4.000,- | € 225,-
  € 4.001,- / € 8.000,- | € 265,-

 € 8.001,- / € 15.000,-  | € 285,-
≥ € 15.000,- | 1,4% met een 

minimum van € 300,-

1,4% met een minimum van € 300,-

€ 75,- (€ 95,- bedrijfswagen)  

€ 75,- (€ 90,- bedrijfswagen)  

 + €    15,-

45,- 45,-

 + €    15,-

10% met een minimum 
van € 300,-

Genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en voor bedrijven exclusief 21% BTW.

In sommige gevallen vraagt BCA om een aanbetaling. Op instructie van de veilingassistenten dient u deze direct te voldoen in de 
veilinghal middels een PIN betaling.


