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Richtlijnen indienen en acceptatie
FASHION

or
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Premiumsegment
Fashion
Bij Catawiki veilen we
modieuze, vintage kleding en accessoires van
alle luxe merken, premiummerken en
ontwerpers

die moeilijk te vinden zijn en die
gepassioneerde fashionliefhebbers
aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
betaalbare en secondhand luxe fashion,
selecteren onze interne experts elk object
persoonlijk voor onze veilingen, zodat ze zeker
weten dat de objecten van topkwaliteit zijn en op
de beste manier worden gepresenteerd.
Dit doen we om onze bieders te helpen bij het
vinden van objecten waar ze in geïnteresseerd
zijn en om onze verkopers een aangename
verkoopervaring te bieden.
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Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een
premiumsegment, wat meer kansen creëert voor u en voor ons.
Van de 14 miljoen bezoekers die elke maand ons platform bezoeken, verzamelen we waardevolle
informatie over hun passies en wat ze het liefst kopen.
Met uw hulp willen we ervoor zorgen dat we continu aan deze vraag kunnen voldoen en dat we de
bijzondere objecten kunnen aanbieden waar ons groeiende aantal bieders zo enthousiast van wordt dat
ze deze willen kopen.
In deze richtlijnen hebben we gedeﬁnieerd naar welke bijzondere objecten bieders op zoek zijn in onze
veilingen. Hierin vermelden we ook wat we van u nodig hebben om objecten met succes in een veiling te
kunnen plaatsen. Deze richtlijnen dienen om een gelijk speelveld te creëren tussen al onze verkopers.
In onze veilingen maken we graag ruimte voor al uw kavels die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.
Ons doel is om ons op een manier te ontwikkelen die beter aansluit op uw wensen.
Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen en begeleiden bij uw succes op
Catawiki.
Bedankt dat u ons vergezeld tijdens deze spannende reis!
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Voor onze veilingen zijn we op zoek naar en selecteren we
de volgende authentieke objecten:

Productrichtlijnen
Bij Catawiki veilen we modieuze, vintage
kleding en accessoires van alle luxe
merken, premiummerken en ontwerpers.

●

vintage en moderne kleding en accessoires
○ vintage - tot de vroege jaren 90
○ modern - vanaf de vroege jaren 90 tot nu

●

voor dames en heren

●

uit een lijst van luxe merken, premiummerken of
ontwerpers

●

tweedehands of nieuw

●

modieus, draagbaar in het huidige seizoen of
iconische verzamelobjecten

●

in zeer goede en draagbare conditie

●

ter waarde van minimaal € 75 voor kleding, tassen en
accessoires

Tweedehands luxe fashion - kleding
◈

We zijn op zoek naar de volgende nieuwe en secondhand kledingstukken,
gemaakt door luxe ontwerpers en premiummerken:
●

◈

Versace

Jurken

●

Colberts

●

Buitenkleding

●

Pakken

Van geselecteerde luxe ontwerpers en luxe merken accepteren
wij ook:
●
●
●
●

Gilets en vesten
Rokken, pantalons en korte
broeken
Blouses, shirts en poloshirts
Denimjasjes en jeans

●
●
●

T-shirts en tops
Truien
Badkleding

Tom Ford

Tweedehands luxe fashion - accessoires
◈

We zijn op zoek naar de volgende nieuwe en tweedehands accessoires van luxe ontwerpers en
premiummerken:
●

◈

Schoenen en
laarzen

●

Sieraden

●

Brillen en zonnebrillen

Van geselecteerde luxe ontwerpers en luxe merken accepteren wij
ook:
●
●
●

Kleine lederwaren
Riemen
Handschoenen

●
●
●

Hoeden
Sjaals
Stropdassen

Matchende setjes zoals:
●
Hoed en sjaal/handschoenen
●
Tas en portemonnee

Secondhand luxe tassen
◈

We zijn op zoek naar de volgende nieuwe en secondhand tassen van luxe ontwerpers en
premiummerken:
●

Handtassen

●

Schoudertassen

●
●
●

●

Draagtassen

Reistassen
Koﬀers
Aktetassen

●

Clutches

Secondhand luxe lifestyle objecten
◈

Van luxe ontwerpers en premiummerken veilen we ook:

●
●
●

Paraplu’s
Asbakken
Speelkaarten en
speelgoed

●
●
●

Sportuitrustingen
Accessoires voor
huisdieren
Huistextiel

●
●
●

Golftassen
Originele mode-illustraties/foto’s
Koﬀers

Objecten die niet in onze fashionveilingen passen
◈
✘
✘
✘

Onder andere:
Merkloze kleding en
✘
Designersieraden
accessoires
gemaakt van
Verschillende
edelmetalen of
merken in één kavel
edelstenen
Exotisch leer,
merkloze objecten Chopard ring

Louis Vuitton - VIP
cadeau sneeuwbol

✘
✘

We accepteren niet
langer VIP cadeau’s
Parfums

Prototypes/samples
Ondergoed

Nina Ricci vintage parfum

Louis Vuitton - VIP
cadeau - leren armband
Patek Philippe VIP cadeau stropdas

✘
✘

Chanel - VIP cadeau paraplu
Chanel - VIP cadeau sneeuwbol

Voorbeelden van gewenste merken

Lijst van luxe merken
3.1 PHILLIP LIM
A. TESTONI
AF VANDEVORST
AGNONA
AKRIS
ALAÏA
ALBERTA FERRETTI
ALESSANDRO DELL'ACQUA
ALEXANDER MCQUEEN
ALEXANDER WANG
ALTUZARRA
ANN DEMEULEMEESTER
ANTONIO MARRAS
ANYA HINDMARCH
AQUAZZURA
AQUILANO RIMONDI
ATTOLINI
AZZARO
BALDININI
BALENCIAGA
BALLY
BALMAIN
BENEDETTA BRUZZICHES
BERLUTI
BLUMARINE
BOTTEGA VENETA
BRIONI
BRUNELLO CUCINELLI
BULGARI
BURBERRY
CALVIN KLEIN COLLECTION
CANADA GOOSE

CANALI
CARTIER
CARVEN
CASADEI
CÉLINE
CHANEL
CHLOÉ
CHOPARD
CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN LOUBOUTIN
CHRISTOPHER KANE
CHURCH'S
COMME DES GARCONS
DELVAUX
DIOR HOMME
DOLCE & GABBANA
DRIES VAN NOTEN
DSQUARED2
DUSAN
ELIE SAAB
EMANUEL UNGARO
EMILIO PUCCI
ERMANNO SCERVINO
ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
FENDI
GIORGIO ARMANI
GIUSEPPE ZANOTTI
GIVENCHY
GOLDEN GOOSE
GOYARD

GUCCI
GUY LAROCHE
HELMUT LANG
HERMÈS
HERNO
ISABEL MARANT
ISSEY MIYAKE
JACOB COHEN
JC DE CASTELBAJAC
JEAN PAUL GAULTIER
JEREMY SCOTT
JIL SANDER
JIMMY CHOO
JM WESTON
JOHN LOBB
KARL LAGERFELD
KENZO
LANVIN
LOEWE
LONGCHAMP
LORO PIANA
LOUIS VUITTON
MAISON MARTIN
MARGIELA
MALO
MANOLO BLAHNIK
MANSUR GAVRIEL
MARC JACOBS
MARCELO BURLON
MARNI
MARTIN GRANT
MCM

MICHAEL KORS COLLECTION
MISSONI
MIU MIU
MONCLER
MONTBLANC
MOSCHINO
MULBERRY
MUST DE CARTIER
NANCY GONZALEZ
NARCISO RODRIGUEZ
OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN
COLLECTION
RENE CAOVILLA
REPETTO
ROBERT CLERGERIE
ROBERTO CAVALLI
ROCHAS
RODARTE
ROGER VIVIER
RONALD KOLK
SAINT LAURENT
SALVATORE FERRAGAMO
SANTONI
SARTORE
SCHIAPARELLI

SERGIO ROSSI
SONIA RYKIEL
STELLA MCCARTNEY
STEPHEN SPROUSE
STONE ISLAND
STUART WEITZMAN
SUTOR MANTELLASSI
THIERRY MUGLER
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN
VIONNET
VIVIENNE WESTWOOD
YOHJI YAMAMOTO
YVES SAINT LAURENT
YVES SALOMON
ZADIG & VOLTAIRE

Merken die niet geschikt zijn
ABERCROMBIE & FITCH
ARMANI EXCHANGE
ARMANI JEANS
ASOS
BANANA REPUBLIC
BENETTON
CUSTO BARCELONA
DESIGUAL
ESPRIT
EVANS
GUESS
H&M
HOLLISTER
JIGSAW
LIU JO
MANGO
MASSIMO DUTTI
MISS SELFRIDGE
ONLY
RIVER ISLAND
SISLEY
SUPERDRY
TED BAKER
TOPSHOP
UNIQLO
VANS
VERO MODA
ZARA

download
volledige lijst

Stijl/modieus
❖

We zijn op zoek naar draagbare kleding of modeaccessoires met een aantrekkelijke en
modieuze stijl:
●

BCBG Max Azria
baggy jurk met
oninteressant
patroon vs kleurrijke
Versace jurk van
jersey

●

Bruin jasje met 3
knopen, oninteressant
design en kleur vs
Gucci jasje met 2
knopen en moderne ﬁt

●

Miu Miu pumps in
een gedateerde
jaren 90 stijl vs
moderne blauwe
Prada puntschoenen

●

Bruine
schoenen met
vierkante neus
vs slanke
veterschoenen
van Louis
Vuitton

●

Beige Moncler jas,
halflang, recht model
vs kort roze Moncler
jas met riem en
moderne pasvorm

●

Smalle zwarte
Gucci zonnebril
met grote poten
vs Louis Vuitton
aviator zonnebril

Iconische verzamelstukken
Hermès Foulard

Iconische
verzamelstukken zijn
volgens ons:
●

●

●

direct herkenbaar en
geproduceerd door
modehuizen die
belangrijk zijn in de
modegeschiedenis
mode revoluties,
bedoeld voor
krachtige vrouwen en
mannen en tijdloze
stukken die eeuwig
mee kunnen gaan
stukken die hun
charme in de loop der
tijd nooit verliezen en
niet uit de mode
raken, stukken die de
verzamelaar wil
bewaren

Chanel catwalk tweed
pakje

◈

Chanel zwart
en witte
veterschoenen

Chanel tijdloze flap
bag
Chanel vergrootglas
ketting

Voorbeelden van objecten die we niet als iconische
verzamelstukken zien

Burberry trenchcoat

Hermès Birkin
handtas

Conditie
Beoordeling en conditie
De conditie van het object is van cruciaal belang
en heeft grote invloed op of het geaccepteerd
wordt. De conditie heeft ook een aanzienlijke
invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.
Bij Catawiki streven we ernaar een
selectie van kleding en accessoires in
een zeer goede staat te presenteren,
objecten die gescheurd/ kapot zijn of
zwaar beschadigd of bevlekt zijn
worden over het algemeen niet
geaccepteerd voor de veilingen.
Kleding moet over het algemeen in draagbare
conditie, schoon en bij voorkeur gestreken zijn
voor een goede presentatie.

Christian Dior Lady Dior tas zeer goede staat

Vintage tassen en accessoires in goede staat,
die duidelijke tekenen van slijtage vertonen,
worden alleen geaccepteerd als het om
hoogwaardige merken gaat zoals Hermès,
Chanel, Louis Vuitton en wanneer de kosten
voor reparatie niet hoger zijn dan de
marktwaarde.

Balenciaga Classic City
handtas - redelijke staat

A

Nieuw

B

Als nieuw, ongebruikt

C

Uitstekende staat, nauwelijks
gebruikt met minimale slijtage

D

Zeer goede staat, licht gebruikt met
lichte tekenen van slijtage

E

Goede staat, gebruikt met tekenen
van slijtage

F

Redelijke staat, gebruikt met
zichtbare tekenen van slijtage

Beoordeling conditie - tassen
A

Ongebruikte en
onbeschadigde tas met
originele verpakking (bon,
papieren,
authenticiteitskaart en
stofzak)

D

Zelden gebruikt en zeer
goed verzorgd, kleine
tekenen van slijtage op
binnen- of buitenkant

B

Ongebruikt en
onbeschadigd zonder
tekenen van slijtage,
missende originele
verpakking of accessoires

E

Af en toe gebruikt en
verzorgd, met enkele
gebruikssporen op de tas,
hoeken, onderkant en
handgrepen

C

Onberispelijke staat met
nauwelijks merkbare
tekenen van gebruik op
binnen- en buitenkant

F

Regelmatig gebruikt met
zichtbare tekenen van
slijtage op delen van de
binnen- en buitenkant object moet worden
gerepareerd

Nieuw
(alleen
(pro-verkopers)

Als nieuw

Uitstekende
staat

Zeer goede
staat

Goede staat

Redelijke staat

Beoordeling conditie - schoenen
A

Ongebruikt en
onbeschadigd met
originele verpakking (doos,
bon, papieren,
authenticiteitskaart en
stofzak)

D

Zelden gebruikt en zeer
goed verzorgd, kleine
tekenen van slijtage op de
onderzolen, binnenzolen
en buitenkant

B

Ongebruikt en
onbeschadigd zonder
tekenen van slijtage op de
onderzolen, missende
originele verpakking of
accessoires

E

Af en toe gebruikt en
verzorgd, met enkele
gebruikssporen op de
onderzolen, binnenzolen,
hakken en tenen

C

Onberispelijke staat met
nauwelijks merkbare
tekenen van gebruik op
binnenzolen, onderzolen
en buitenkant.

F

Regelmatig gebruikt met
zichtbare tekenen van
slijtage op buitenzolen,
hakken, onderzolen en
buitenkant - object moet
worden gerepareerd

Nieuw
(alleen
pro-verkopers)

Als nieuw

Uitstekende
staat

Zeer goede
staat

Goede staat

Redelijke staat

Kleding en accessoires van bont
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We accepteren alleen jassen en accessoires
van bont in uitstekende staat en bij voorkeur
niet vintage, gemaakt van de meest
voorkomende bontsoorten zoals vos, bever,
nerts en konijn.
We willen beschermde soorten zoals ocelot, luipaarden,
lynx enz. vermijden, zelfs als ze worden ingediend met
een Cites-certiﬁcaat.
Hoogwaardige merkbontjassen van bekende ontwerpers
worden geaccepteerd in onze exclusieve kledingveilingen.
We hebben een speciale bontjassenveiling zonder
minimumprijs voor andere bontjassen.
Van maart tot september verlagen we het aantal
bontjassen in onze veilingen vanwege seizoensinvloeden.
We accepteren geen objecten van bont waaraan poten,
staarten en koppen zitten.
Controleer het type bont op de oﬃciële checklist van
Cites-soorten voordat u het object indient:
http://checklist.cites.org/

Nerts bontjas

Vintage ocelot bontjas
(Leopardus Pardalis)
met Cites

Richtlijnen
indienen kavels
Potentiële kopers bieden eerder op een kavel
met duidelijke foto’s en een goede
beschrijving, waarbij alle relevante informatie
duidelijk wordt vermeld.

Kavelbeschrijving
Om potentiële kopers aan te moedigen om op
uw kavel te bieden, vragen we u een
gedetailleerde beschrijving van uw object(en)
toe te voegen. De beschrijving moet uitgebreid
en eerlijk zijn en voldoen aan de richtlijnen op
de volgende pagina.

Richtlijnen indienen kavels
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Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips in beeld, zodat u weet welke
informatie we over uw kavel nodig hebben. Doordat u de velden invult, kan de informatie zo worden
gepresenteerd dat de koper deze gemakkelijk kan lezen.
De vereiste informatie bevat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Merk
Type object
Stijl code of name (voor tassen en brillen)
Kleur
Materiaal
Conditie - beschadigingen moet worden vermeld
Periode (vintage of modern)
Jaar ( jaren 50, 60, 70 etc.)
Serienummer (indien aanwezig)

●

●

Maat:
○
○
○
Maten:
○
○
○

Kleding: IT, NL/DE, FR, ES, Internationaal
Schoenen:: FR, IT, ES, US, UK
Brillen:: oogmaat x maat poten x maat neusbrug
Kleding: schouderwijdte, borstwijdte, mouwlengte, totale
lengte
Accessoires: wijdte x hoogte x diepte
Schoenen: hakhoogte
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Richtlijnen foto’s
Het toevoegen van goede foto's is
essentieel om de aandacht van kopers te
vangen en ervoor te zorgen dat ze op uw
kavel bieden.
Omdat online kopen betekent dat
potentiële bieders niet de kans krijgen om
uw kavel fysiek te bekijken, zijn
gedetailleerde en hoogwaardige foto's erg
belangrijk.

Foto’s
Om onze experts, evenals onze bieders, het
object goed te kunnen laten beoordelen, vragen
we minimaal 6 foto’s van hoge kwaliteit,
waaronder:
●
●

een 360-graden beeld van het object
close-ups van belangrijke details, volgens
de richtlijnen op de volgende pagina

Richtlijnen foto’s - algemeen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
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Maak foto's van alle kanten: upload minstens 6 foto's van het kavel, met beelden van de voor-, achter-,
binnen-, onder- en zijkant van het object.
Maak close-ups en voeg relevante details toe: afbeeldingen van het logo of merk, authenticiteitscodes
en elk wasetiket en maatlabel.
Gebruik geen stockfoto's of afbeeldingen die zijn gedownload van het internet.
Toon een eﬀen en neutrale achtergrond.
Kleding: presenteer uw kledingstuk op een hanger of op een dummy paspop.
Accessoires: presenteer uw accessoire op een eﬀen oppervlak.
Tassen: vul tassen met bubbelfolie of papier voordat u foto's van de buitenkant maakt, verwijder al het
plastic of papier rond de handgrepen of de buitenkant van de tas.
Alle onvolkomenheden of tekenen van slijtage moeten worden gefotografeerd om te voorkomen dat
bestellingen worden geannuleerd.
Vermijd zelfportretten, blote handen, nek enz. Fotografeer uw kledingstuk niet op uzelf of op iemand
anders. U mag witte handschoenen gebruiken om foto's van details te maken.
Toon alleen objecten die u verkoopt: vermijd details van de kamer in de foto’s (meubels, gordijnen, enz.).
Fotografeer geen objecten op een bank, verwarming of andere huishoudelijke objecten. Maak geen
buitenfoto’s met een tuin of landschap op de achtergrond.
Fotografeer bij daglicht of met professionele belichting: ﬂits- en kunstlicht kunnen een verkeerde indruk
van de werkelijke kleur geven.
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Richtlijnen foto’s - algemeen
◈

Voorbeelden van geschikte en ongeschikte foto's:
●

●

●

Gebruik een
paspop of een
hanger, vermijd
zelfportretten
en leg geen
objecten op de
grond

Zorg dat er geen andere
objecten op de foto’s te
zien zijn

Toon geen blote handen,
gebruik witte
handschoenen

●

Maak geen
foto’s in de tuin

●

Toon een eﬀen
en neutrale
achtergrond

●

Vul de tas
voordat u een
foto maakt

●

Fotografeer met
daglicht of
professionele
belichting
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Richtlijnen foto’s - kleding
◈

We vragen minstens 6 foto's van het object,
waaronder van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De voorkant
De achterkant
Het etiket/logo
Elk wasetiket of maatlabel
De knopen en rits (voor- en achterkant)
De binnenkant

Voorkant

Logo

Maatlabel

Binnenkant

Achterkant

Knopen

Wasetiket

Rits

Pu
inf bliek
orm e
ati
e

Richtlijnen foto’s - schoenen
◈

We vragen minstens 6 foto's van de
schoenen, waaronder:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Een foto van beide schoenen
Beide onderzolen
Beide hakken
Beide binnenzolen met een close-up
van het logo
Het serienummer (indien van
toepassing) en stempel van de
schoenmaat
De stempel met het land van
vervaardiging
De stiksels aan de binnen- en
buitenkant van de schoenen
De stofzak (indien aanwezig)
De originele doos met etiketten
(indien aanwezig)
De bon (indien aanwezig)

Hakken

onderzolen

Serienummer

Stiksels

binnenzolen

Maat en land van vervaardiging

Doos en stofzak

Pu
inf bliek
orm e
ati
e

Richtlijnen foto’s - sneakers
◈

We vragen minstens 6 foto's van de
schoenen, waaronder:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Een foto van beide schoenen
Beide onderzolen
Beide binnenzolen met een close-up
van het logo
De onderkant van de binnenzolen
Het serienummer (indien van
toepassing) en stempel van de
schoenmaat
De stempel met het land van
vervaardiging
De stiksels aan de binnen- en
buitenkant van de schoenen
De stofzak (indien aanwezig)
De originele doos met etiketten (indien
aanwezig)
De bon (indien aanwezig)

onderzolen

Binnenzolen

onderkant
binnenzolen

Stiksel

Stempel
schoenmaat

Logo

Doos en stofzak
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Richtlijnen foto’s - brillen
◈

We hebben minimaal 6 foto's
van het object nodig om de
echtheid te kunnen
controleren. Voeg foto's toe
van:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

De voorkant
De zijkanten
Het logo
De afmetingen die zijn
afgedrukt op de pootjes
of neusbrug
Het serienummer en de
authenticiteitskaart
(indien aanwezig)
De originele doos en
accessoires

Voorkant

Maat

Zijkant

Logo

Originele doos en accessoires
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Richtlijnen foto’s - sjaals
◈

We hebben minimaal 5 foto's van
het object nodig:
1.
2.
3.
4.
5.

De voorkant
Het logo en de handtekening
De achterkant
Het etiket
Detail van de zoom

Voorkant

Handtekening

Logo

Achterkant

Etiket en zoom
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Richtlijnen foto’s - stropdassen
◈

We hebben minimaal 6 foto's van
het object nodig om de echtheid
te kunnen controleren. Voeg
foto's toe van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De voorkant
De achterkant
Het etiket
Het logo
Detail van de stof
Het serienummer (indien
aanwezig)

Logo

Voorkant

Etiket

Detail stof

Achterkant

Serienummer
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Richtlijnen foto’s - sieraden
◈

We vragen minsten 6 foto’s van het object:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De voorkant
De achterkant
De stempel met het logo
Detail van de metaalgravures en
halfedelstenen
De sluitingen, gespen, drukknopen etc.
Het serienummer (indien aanwezig)
De originele doos, stofzak en bon (indien
aanwezig)

Sluiting

Serienummer

Logo

Doos en stofzak
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Richtlijnen foto’s - tassen
◈

We hebben minimaal 10 foto's van het
object nodig om de echtheid te kunnen
controleren. Voeg foto's toe van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De voorkant
De achterkant
De zijkanten
De onderkant
De hoeken en handgrepen
Het label/logo aan de binnen- en
buitenkant van de tas
De stempel met het land van
vervaardiging
De authenticiteitskaarten en
authenticiteitscodes
De drukknopen en ritsen (vooren achterkant)
De voering
De stofzak, originele verpakking
en accessoires
De bon (indien aanwezig)

Algemene foto’s

Drukknoop

Voering

Logo

Authenticiteitscode

Rits

Stofzak

authenticiteitskaart

Bedankt

