
Registratiehandleiding



U bent 5 stappen ver van het bieden op de
Veiling Equippo Auction!

Bezoek deze link1

Kies een registratiemethode2

Vul het inschrijvingsformulier in3

Betaal de terugbetaalbaar borg4

Bod op de dag van de veiling5

https://www.equippo.com/nl/content/register_to_bid


Bezoek deze link1

Om deel te nemen aan de veiling, online of op locatie, 
moet u een Equippo account aanmaken U kunt zich registreren 

met behulp van:
• Facebook
• Google
• Of uw e-mailadres

Als u al een Equippo 
account heeft, klik dan 
op Log in.

https://www.equippo.com/nl/content/register_to_bid


Kies een registratiemethode2

Als u ervoor kiest om u te registreren bij 
Facebook of Google
u hoeft alleen uw gegevens in te voeren en u wordt 
direct naar stap 3 gebracht.

Als u ervoor kiest om "Registreren met uw e-mail" 
te registreren, verschijnt dit pop-upvenster.
Vul uw gegevens in en ga akkoord met ons 
privacybeleid en onze algemene voorwaarden door 
het vakje aan te vinken. 



In het geval dat u voor de 
e-mail registratie optie heeft 
gekozen, ontvangt u een e-mail 
bevestiging.
Als u deze niet kunt vinden, 
controleer dan uw Spam-map 
of het tabblad Promoties.

Klik op de link "Mijn account 
bevestigen" in de e-mail.

Kies een registratiemethode2



Kies een registratiemethode2



Vul het inschrijvingsformulier in3

Vul dit formulier in met 
uw factuurgegevens, wij 
gebruiken deze gegevens 
om uw aankopen op de 
veiling te factureren.
Klik vervolgens op 
"Aanmelden bij de 
veiling".



Uw naam

Betaal de terugbetaalbaar borg4

Klik hier om de borg 
met uw creditcard te 
betalen

€

Klik hier om onze 
bankgegevens te bekijken 
als u de voorkeur geeft aan 
een bankoverschrijving



Betaal de terugbetaalbaar borg4

Na het klikken op 
"Online betaling met 
kredietkaart".

U dient uw persoonlijke 
gegevens in te vullen en 
op "Betalingsinfo" te 
klikken

Daarna dient u uw 
creditcardgegevens in 
te vullen en te klikken 
op "Borg €1.000,00 
betalen".



Betaal de terugbetaalbaar borg

Als u de voorkeur gaf aan een 
bankoverschrijving ziet u deze 
popup na het klikken op 
"Bekijk bankgegevens".

U kunt deze informatie 
gebruiken om de €1000 over te 
maken naar onze Credit Suisse 
rekening.
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Bod op de dag van de veiling5

Uw naam

Zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw 
inschrijving op de veiling. Als u deze niet kunt vinden, controleer dan uw spam-, junk of 
promotiemappen in uw e-mail en voeg deze toe aan uw contactlijst om dit in de toekomst te 
voorkomen.

Nu bent u goedgekeurd en klaar om online of ter plaatse te bieden op 
de dag van de veiling. U kunt al pre-Biedingen plaatsen op elk van onze 
machines.
De Equippo veiling wordt gehouden op onze werf: Marcus Gerardsstraat 1, Zeebrugge 8380, België

http://www.equippo.com/nl/auction#topSection
http://www.equippo.com/nl/auction#topSection
https://marketing.equippo.com/acton/ct/11731/e-070e-1903/Bct/l-tst/l-tst:20/ct6_0/1?sid=TV2%3A2nDBTPe1A

