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Amsterdam, 2 mei 2004

2dehands.nl ook interessant voor de “happy few”
Wie denkt alleen maar alledaagse artikelen tegen te komen op 2dehands.nl, zal zich verbazen
over de hoeveelheid pracht en praal die te koop wordt aangeboden op de van origine vraag- en
aanbodsite voor tweedehands artikelen.
De tijden dat vraag en aanbodsites vooral bezocht werden door mensen die op zoek waren naar
koopjes is voorbij. Natuurlijk valt er nog steeds te snuffelen tussen verzamelobjecten, bankstellen en
kleding, maar er is dus veel meer te vinden.
Voor de mensen die niet meer dat “Zwitserleven gevoel” krijgen bij een appartementje in Tormolinos,
kunnen op de advertentiesite kiezen uit bijvoorbeeld een prachtige in de Rivièra gelegen 19e eeuwse,
geheel gerenoveerd kasteel voor slechts 1,5 miljoen euro of een bescheiden patriciërswoning in het
historische centrum van Guimarães voor 900.000 euro.
Het aanbod van tweedehands auto’s is nog steeds gigantisch. Maar wie op zoek is naar iets specialer
dan een tweedehands Golfje en bereid is minimaal 40.000 euro uit te geven, kan zich vergapen aan
de mooiste wagens. Een zoektocht door de afdeling auto’s levert een volledig gerestaureerde Jaguar
XJ Coupe V12 uit 1978 voor 40.000, een Porsche 993 Bi Turbo voor 55.000 euro of een Lamborghini
van 695.000 euro voor de echte fijnproever op.
Voor diegene die graag op het water vertoeft, staat een authentiek opgetuigde Zeilboeieraak voor
150.000 euro of een Tjalk voor 215.000 euro te wachten op een nieuwe eigenaar.
Volgens Marketing manager Bernard Hartong van 2dehands.nl zijn dit soort artikelen al sinds jaar en
dag te krijgen op 2dehands.nl.
“Door de merknaam verwachten mensen niet snel zulke luxegoederen terug te vinden op onze site.
2dehands.nl biedt naast tweedehands artikelen trouwens ook veel outlet en nieuwe producten. Maar
de naam veranderen is toch te risicovol. 2dehands.nl is tegenwoordig een sterk merk en dat moet je
koesteren.”
Ten slotte wist de eigenaar van de website nog te melden dat 2dehands.nl grote plannen had om
naast de huidige Belgische variant van 2dehands.nl de site 2dehands.be, ook nog in andere Europese
landen een vraag en aanbodsite te willen beginnen. Over welke landen dat werden kon hij nog niet
veel zeggen.
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