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Helping the golf industry do business

Zetinruilclubs en restvoorraad 
in geld om

Met een telefoontje kan je bij Golfbiddergebruikte en onverkochte 
nieuwe voorraad snel en veilig te gelde maken.

Onmiddellijke offertes per telefoon
Gegarandeerde prijzen
Gegarandeerde betaling
We halen de clubs op
En betalen onmiddellijk
Geen onzekerheid. Geen risico
Geen gedoe!

Lees verder om erachter 
te komen hoe je met 
Golfbidder je omzet kunt 
verhogen



Helping the golf industry do business

Het groeiende aantal nieuwe uitgavenop de markt heeft een 
dramatisch effect op de prijs, van zelfs recente productlijnen. Dit 
vergroot de behoefte om snel van inruilclubs af te zijn, om het risico 
te vermijden dat je met overtollige producten en een potentieel 
verlies blijft zitten.

Door te verkopen aan Golfbidder is het accepteren van inruilclubs 
geen risico meer.

Hoe eenvoudig is het proces?

1. Bel ons voor een offerte 
2. Bevestig de overeenkomst met de Klant
3. De clubs worden door ons opgehaald
4. We sturen je onmiddelijk een cheque toe
5. Klaar is Kees!

Waarom vertrouwen meer dan 1000 pro- en 
golfwinkels in het Verenigd Koninkrijk en 
Europa Golfbidder?

Wist je dat?
We kunnen einde collectie 
en onverkochte nieuwe 
voorraad ook in grote 
oeveelheden opkopen
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‘Prijsbepaling van gebruikte golfclubs is een erg lastig proces. Omdat 
nieuwe prijzen bijna dagelijks veranderen, is het erg belangrijk dat ik 
niet met oude voorraad blijf zitten die ik met verlies moet verkopen. 
Door Golfbidder heb je geen complicaties en geen risico.’
Graham Green - Leaderboard Golf Centre

‘Golfbidder heeft de zorgen en problemen van het verkopen van 
tweedehands golfclubs verwijderd.’
Keith Maxwell - Sunningdale Golf Club

‘Door Golfbidder de inruilclubs te laten hebben, zijn mijn 
verkoopcijfers verbeterd en heb ik meer controle over mijn 
voorraadniveau.’
Kieron Stevenson - Royal Troon Golf Club

‘Mijn inruilclubs gaan meteen door naar Golfbidder, zodatde winst uit 
de verkochte producten direct beschikbaar is.’
David Fletcher - Chester-Le-Street Golf Club

‘Golfbidder biedt onze leden een geweldige dienst aan, waardoor ze 
tweedehandsclubs kunnen inruilen met de wetenschap dat ze een 
gegarandeerde prijs krijgen en snel worden betaald.’
Robert Maxfield, Property & Commercial Director - PGA

Wat men zegt...
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Ontmoet het team

Onze 25 werknemers 
- waaronder vele PGA 
Pro’s - zijn hier allemaal 
met hetzelfde doel - om 
het van de hand doen 
van gebruikte golfclubs zo 
gemakkelijk mogelijk voor 
je te maken!

John Brooke en zijn team 
staan je graag te woord.

Neem contact met ons op
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
020 8401 6900

Woon je buiten het Verenigd Koninkrijk?
We kopen ook van pro’s in de rest van Europa en kunnen 
snel betalen, in elke valuta. Bel het team als je meer wilt 
weten.

De telefoonlijnen zijn van maandag 
tot vrijdag van 9.00u tot 19.00u open 
en op zaterdag van 9.00u tot 16.00u.


