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De woorde van incourante onderdelen

Het is een veelvoorkomend probleem binnen mechanisatiebedrijven: De voorraad incourante onderdelen. Alhoewel
niet ieder bedrijf het als zodanig ervaart en men er meer dan eens trots op is toch nog die ene klant te kunnen helpen
als die met zijn 30 jaar oude trekker de werkplaats inrijdt, is het bedrijfseconomisch gezien natuurlijk niet positief.

Een nog groter probleem is om van die onderdelen af te komen,
in ieder geval als je het nog enigszins te gelde wil maken. Vanuit
die gedachte startte afgelopen jaar BartsParts, een platform op
internet waar mechanisatiebedrijven hun incourante onderdelen
aan kunnen bieden. Oprlchter Arno Verklery- is bekend met de
mechanisatiesector waar hij jaren in werkte en nog steeds werkt.
Tijdens de vele telefoongesprekken die gevoerd werden met
magazijnbeheerders bleek vrijwel ieder mechanisatiebedrijf te
beschikken over grote, soms enorm grote voorraden onderdelen
die al jaren roerloos op de plank liggen. Snelle rekensommetjes
komen op meer dan honderd miljoen Euro aan incourante en
minder courante onderdelen die overal nog op de plank liggen.

Daar waar men er zich jaren geleden niet echt zorgen
over maakte, merken we nu dat bedrijven het steeds beter
onder controle hebben. Mede door de verbeteringen in
de software hebben de magazijnchefs meer grip op de
voorraad en is er steeds meer aandacht voor incourantheid.

BartsParts helpt om de voorraad die als incourant is bestempeld
te verkopen. Door al deze voorraden te verwerken in één
grote database van onderdelen die vervolgens op internet

in de vorm van een webshop wordt aangeboden, worden
verkoopkansen aanzienlijk vergroot. lmmers, iedereen over
de gehele wereld kan deze onderdelen bij BartsParts bestellen.

Het aanbieden van deze onderdelen kost in beginsel eigenlryk
niets. Er zijn geen aansluitkosten en geen abonnementskosten.
BartsParts verwacht alleen een minimale korting op de onderdelen
waarna zij uiteindelijk zelf de prijs op de webshop bepaalt. Een no-
cure no-pay systeem dus eigenlijk waar u alleen wat tijd in moet
steken om een lijst van onderdelen waar u vanaf wil te maken.

Dat laatste is vrij eenvoudig. Powerall voorziet sinds kort in
een koppeling met BartsParts. U richt eenmalig deze tool
in (of laat dit doen door één van onze softwareconsultants)
en vervolgens wordt uw incourante voorraad dagelijks naar
BartsParts geripload. Makkelijker kan het eigenlijk niet.

Gelnteresseerd geraakt? KUk op www.bartsparts.nl voor
meer informatie over het platform en het verkopen van
uw incourante onderdelen. Op www.bartsparts.eu vindt
u de webshop waar de onderdelen worden aangeboden.

' U heefteen mechanisatiebedrijÍen u beschiktongetwijfeld over
een flinke voorraad onderdelen. De praktijk wijst uit dat een

substantieel gedeelte van die voorraad minder courant is, of zelfs

hij een variabel opslagpercentage. Hoe goedkoper u uw onderdelen aanbiedt,

' incourant en dus al vele jaren renteloos op de plank ligt.
Ooit had u die onderdelen op voorraad voor die ene klant met een

Bart bepaalt vervolgens de verkoopprijs voor op bartspafts.eu. Hiervoor hanteert

specifieke machine, maar inmiddels heeft die klant de machine ingeruild of
verkocht en raakt u die delen nauwelijks meer kwijt. Dood kapitaal dus eigenlijk.

De oplossing van Bart

U eved Baft een (excel) ijst aan van al e onderdelen die u wi t verkopen
Bart verwerkt deze gegevens in één centrale database

Al deze onderdelen worden opgenomen in Bart's webshop (badspads.e!)
Bestelt lemand uw onderdeel, dan komt Bart's expedite!r deze bij u halen
Periodiek rekent Bart a le door u geleverde onderdelen met u aí

Waarom aanbieden via Bart ?

. Baft bundelt aanbod en heeft daarmee het grootste aanbod onderdelen

. Hierdoor is Bart interessant voor potentiële kopers

. Bart regelt het verzenden door heel Europa

. Eens per maand betaalt Bart aan u uit

. U biedt anoniem aan, niemand zlet op de website wie de aanbieder is

. U zet uw (oude) voorraad om in klinkende munt I

t Uiteraard kunt u ook zelf onderdelen bestellen via Bad I

Wat kost mij dat ?

Eigenlijk helemaal niets I L, bepaalt zelf de priis die u wilt hebben voor uw onderdelen.

hoe groter de kans dat Bart ze voor u verkoopt. Bart heeft eigenlïk maar
één voorwaarde: De prijs waarvoor u de onderdelen aanbiedt, dient
minimaal 15% onder de bruto prijs te zijn. Verder kent Bart geen

aansluit- of abonnementskosten I
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