Circus Herman Renz, La Place, speelhal en domeinnamen op
veilingen
23-03-2016 11:27
Buitenkansjes? De komende weken vinden er diverse veilingen plaats van unieke kavels. Met de inventaris van
Circus Herman Renz haal je authentieke circusgeschiedenis in huis; en de V&D vestigingen van La Place staan
bekend om hun goede kwaliteit in combinatie met slimme logistiek.

Circus Herman Renz Troostwijk veilt complete
boedel circus Herman Renz. Onlangs werd slechts de circustent van het failliete circus Herman Renz geveild
door de Belastingdienst, maar nu gaat dan echt de complete boedel onder de hamer. Meer dan 20
vrachtwagens, twee tenten, kassa-units, horecakeukens, licht en geluid en een heuse 'Pipowagen' worden per
opbod verkocht. Een bijzonder stuk Nederlandse circusgeschiedenis komt hiermee beschikbaar voor
geïnteresseerden. De veiling is in handen van Troostwijk Veilingen. De kijkdagen staan gepland voor 6 en 7
mei, de veiling sluit op 10 mei a.s. Meer informatie: www.troostwijkauctions.com

La Place Wegens verhuizing en sluiting wordt de
inventaris van diverse La Place filialen online ter veiling aangeboden bij BVA Auctions B.V.. Het aanbod per
veiling betreft onder andere restaurantmeubilair, horeca-apparatuur, food displays, horecabenodigdheden etc.
Deze veiling is inmiddels in volle gang, en er is haast geboden als je nog wilt meebieden. Er zijn veilingdagen
per vestiging. Veilingen (met einddatum): Bergen op Zoom (t/m 24 maart), Doetinchem 9t/m 29 maart), Hoorn
(t/m 31 maart), Heerlen (t/m 29 maart), Apeldoorn (t/m 30 maart), Haarlem (n.n.b.). Meer informatie: www.bva-

auctions.com
Speelparadijs Wiebel Biebel en
Zegerplaza BVA Auctions organiseert van 23 tot en met 29 maart een faillissementsveiling van de
bedrijfsinventaris van Speelparadijs Wiebel Biebel en Zegerplaza in Alphen a/d Rijn. Het aanbod van de veiling
bestaat uit onder andere indoor speeltoestellen, horeca benodigdheden, AV apparatuur, meubilair, ICT ect.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de kijkdag op woensdag 23 maart 2016. De deuren staan open van
12:00 uur tot 16:00 uur aan de De Bijlen 4 in Alphen a/d Rijn. Meer informatie: www.bva-auctions.com
Domeinnamen De website Domeinmatch organiseert een Travel en Vervoer Domeinnamen Veiling. In deze
veiling worden 250 domeinnamen geveild die te maken hebben met vakanties, reizen, vliegtickets, hotels,
auto’s, fietsen en transport. Enkele voorbeelden: Onlinecamping.nl, Annuleren.nl, Vakantieappartement.be of
thenetherlands.nl. Veilingstart: 3 mei om 15:00 – Veilingeinde: 10 mei om 15:00. Mer informatie:
www.domeinmatch.nl
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