
Vandaag de dag is het veilkloksysteem een 

vanzelfsprekende manier om verse goederen 

te verhandelen. Prijsvorming op de veilklok is 

de manier bij uitstek om de waarde van 

producten te bepalen volgens het aloude 

principe van vraag en aanbod. 

De werking van de objectieve, transparante 

‘Dutch auction’ is eigenlijk heel eenvoudig. 

Kopers volgen de evolutie van de prijs op een 

lichtkrans met 100 oplichtende lampjes. Deze 
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Van glazen klok naar KOSMOS digitaal handelspla�orm

lichtkrans toont een startprijs en draait 

daarop, in een systeem van afslag, naar een 

lagere prijs. De koper die als eerste zijn of haar 

knop indrukt, sluit de transactie af. Producten 

zoals bloemen, groenten, fruit en vis worden 

op een uiterst efficiënte en snelle wijze 

verhandeld, wat essentieel is bij de verkoop 

van verse waren.  

Aucxis startte in 1985 met de ontwikkeling 

van innovatieve veiltechnologie.

KOSMOS
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ONTSTAAN VAN DE KLOK EVOLUTIE EN TOEKOMST VAN DE
KLOKVERKOOP

Tot begin 1900 werd er met de mond ‘gemijnd’ 

tussen afslager en koper. Dit was een tijdrovende 

manier van handelen, die niet altijd even eerlijk en 

transparant verliep. 

Als alternatief vond de Nederlandse uitvinder Van der 

Hoorn een elektrisch afmijntoestel uit. Dit was 

uitgerust met een uurwerk met wijzer, die men kon 

laten stoppen door op een knop te drukken. 

Kort daarna bouwde Dhr. Wouda een toestel met 

midden in de wijzerplaat de mogelijkheid om lampjes 

te laten oplichten. Hierdoor werd het nummer van de 

koper die het eerst op zijn knop drukte, getoond. 

Beide uitvinders bundelden de krachten en gingen in 

1911 samen verder onder de naam “Van der Hoorn & 

Wouda”. Een eerlijk verkoopsysteem dat efficiënt 

werkt en misverstanden uitsluit, was geboren. 

Aucxis introduceerde de voorbije decennia talrijke 

vernieuwende toepassingen, zoals mobiele 

veilsystemen, kopen op afstand, bemiddeling en 

Multi-Trade,...

Ook onze meest recente realisatie – KOSMOS, het 

digitale handelsplatform in de cloud - voldoet 

volledig aan de behoeften van de hedendaagse 

veiling. Maar tegelijkertijd werkt het hart van de 

online klok op hetzelfde principe als de afmijnklok 

van de jaren 1900. 

Met KOSMOS bieden we ook een antwoord op de 

huidige Covid-19-crisissituatie waarin verkoop op 

afstand een nog belangrijkere rol heeft gekregen. 
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Geprojecteerde klok,
Veiling Der Kempen, België

Mono-colour LED-klok, geïntegreerde koperelektronica, 
netwerk voor simultaanveilen, Belgische Fruitveiling

PC-gebaseerde veilzaal,
Visafslag Den Helder, 
Nederland

Mul�-colour LED-wand,
Veiling Rhein-Maas, Duitsland

KOSMOS,
Cloud-gebaseerd 
handelspla�orm

Kopen op afstand,
Gasa Odense, Denemarken

Mobiele veilklok, 
Moby-Clock,
Zeebrugse Visveiling, 
België



Aucxis lanceert KOSMOS, 

een revolutionair digitaal 

handelsplatform in de 

Cloud. In 2020 zijn er reeds 

8 KOSMOS-platformen 

actief in de vis-, fruit- en 

koffiesector voor klanten 

uit 6 verschillende landen.  

95% van de klanten zijn 

blij zich op vlak van 

verkoop en logistiek 

ontzorgd te hebben met 

het voortdurend 

evoluerende KOSMOS-

platform van Aucxis.

AUCXIS: VAN EENMANSZAAK NAAR

WERELDMARKTLEIDER EN E-TRADE- EN RFID-SPECIALIST
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De veilklok die onze hal siert, is een uniek glazen 

exemplaar van de bovengenoemde “Van der Hoorn & 

Wouda”. Vanaf 1912 tot circa 1920 werden de 

klokfronten uit glas vervaardigd. Door de hoge 

kostprijs ging men nadien over op houten 

klokfronten. Glazen klokken zijn heel uniek omdat ze 

nergens ter wereld ooit werden nagebouwd. 

Aucxis introduceert zeer 

concurrerende innovatieve 

veiltechnologie, op basis 

van de eerste Personal 

Computers, projectors en 

introductie van LED- 

technologie in plaats van 

oude fietslampjes.

Primeurs: mobiele veil-

systemen (Moby-Clock met 

RF-koopknoppen), eerste 

thuiskoopsysteem (Gasa 

Odense, Denemarken), 

syncrator die eerlijk 

toekent op honderdste van 

een klokstap.

Aucxis krijgt een sterke 

aandeelhoudersstructuur, 

die door inbreng van visie 

en sectorkennis een 

verregaande continuïteit 

en stabiliteit creëert.

Door geografische en 

sectorverbreding en 

productdiversificatie groeit 

Aucxis uit tot 

wereldmarktleider op het 

gebied van 

verkoopsystemen voor 

bederfelijke producten.

Oprichting van de RFID 

business unit die naast de 

verkoop moet instaan voor 

een doorgedreven 

optimalisatie van de 

logistieke processen; dit 

ook buiten de veilingsector. 

Aucxis wint de prestigieuze 

exportprijs „Leeuw van de 

Export“ van ”Flanders 

Investment & Trade” voor 

onze kwaliteitsuitstraling 

en internationale 

marktaanpak.

GLAZEN VEILKLOK IN
INKOMHAL AUCXIS
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