Richtlijnen indienen
en acceptatie

CARTOGRAFIE

Premiumsegment
cartografie
Catawiki biedt u toegang tot de
wereld van bijzondere kaarten.
We veilen interessante en
aantrekkelijke kaarten, gezichten
en atlassen van
premiumkwaliteit
die moeilijk te vinden zijn en
gepassioneerde verzamelaars
aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki
zoeken naar speciale en zeldzame
kaarten, 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
enthousiast te houden, zodat ze
kaarten en atlassen vinden waar ze in
geïnteresseerd zijn en daarnaast ook
om onze verkopers een fijne
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 aansluiten 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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Productrichtlijnen
Bieders zoeken op Catawiki naar zeldzame
en interessante kaarten en atlassen die
moeilijk te vinden zijn.

Voor onze veilingen zoeken en selecteren we kaarten, atlassen
en gegraveerde gezichten* van elke leeftijd die:
⬗

zeldzaam zijn, en beperkt beschikbaar zijn in boekwinkels
of online kaartenwinkels (met platforms zoals vialibri.net
als referentie)

⬗

interessant zijn voor verzamelaars, meestal omdat een of
meer van de volgende criteria van toepassing is:
○
○
○
○
○

bijzondere en zeldzame kaarten
kwaliteitsafbeeldingen of gravures
vroege drukken of belangrijke geografische
ontwikkelingen
litho’s die handgekleurd of van hoge kwaliteit zijn
uitgebreide informatie

⬗

ten minste in goede conditie zijn

⬗

een geschatte minimumwaarde hebben van € 75 om de
algehele aantrekkelijkheid van de veilingen te waarborgen
*een ‘gezicht’ is een gravure van een geografische
locatie of stad

Zeldzaam, verzamelkaarten en atlassen
⬗
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We zijn op zoek naar boeken, kaarten, atlassen en gezichten die waarschijnlijk niet te vinden
zijn in de reguliere boekwinkels of in online shops. Deze zijn alleen beschikbaar in zeer
beperkte aantallen en worden door hun zeldzaamheid gezocht.

Een object waarvan weinig exemplaren zijn
uitgegeven, heeft eerder een hoge waarde en is
aantrekkelijk voor kopers.
We moedigen u aan om van gratis referentieplatforms
gebruik te maken om de zeldzaamheid en waarde te
bepalen, bijv.
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html of
http://www.oldmaps.com/default.asp

We maken ook gebruik van rarebookhub.com om
historische veilingresultaten te vergelijken.
Een object waarvan meer dan 20 exemplaren
beschikbaar zijn of met een gemiddelde
verkoopwaarde van minder dan € 60, is niet geschikt
voor onze speciale veilingen.

Wat we zoeken
⬗
⬗
⬗
⬗
⬗
⬗

Om de interesse te wekken van verzamelaars en geschikt te zijn voor onze veilingen, moeten
alle cartografische kavels authentiek en op zijn minst uitzonderlijk zijn.
De prent, gravure, kaart of het gezicht moet een goede, schone indruk geven.
De conditie moet van hoge kwaliteit zijn. Handgekleurde illustraties zijn het populairst.
Atlassen moeten compleet zijn en de inhoud moet in tenminste een redelijke conditie zijn.
Een verzameling naslagwerken moet een soortgelijk onderwerp hebben en een interessante
groep vormen.
Kaarten, prenten, gezichten en atlassen geproduceerd na 1900 zijn waarschijnlijk minder
interessant.
Belangrijke geografische veranderingen of
afwijkingen kunnen een kaart populair maken.
Bijvoorbeeld toen Californië voor het eerst werd
weergegeven als deel van het vasteland in plaats van
als een eiland.

Facsimiles en cartografische objecten
Sommige bieders zoeken ook naar facsimiles van zeer zeldzame of dure kaarten.
⬗ Een facsimile is een recente, nauwkeurige kopie van een vroeg werk (en ziet er hetzelfde uit geen moderne versie).
⬗ Facsimiles moeten reproducties van hoge kwaliteit zijn van zeldzame en belangrijke kaarten.
⬗ Een herdruk van een gewone atlas is geen facsimile.
⬗ Cartografische objecten kunnen ook interessant zijn voor verzamelaars.

Onderwerpen die bijzonder vaak gezocht
worden
⬗

Onderwerpen die verzamelaars meestal aanspreken
zijn:
○ aantrekkelijke stadsgezichten
○ wereldkaarten
○ kaarten van continenten
○ atlassen gemaakt voor 1900
○ koloniale kaarten
○ zeekaarten
○ cartografische objecten

Onderwerpen om te vermijden
⬗

Onderwerpen die niet interessant gevonden worden
zijn onder andere:
○
○
○

atlassen geproduceerd na 1900
kleinschalige massaproductie facsimiles
toeristische kaarten en reisgidsen

⬗

Deze zijn gemakkelijk beschikbaar en niet
van belang voor onze bieders.

Productrichtlijnen - conditie - kaarten
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Beoordeling conditie:
Uitstekende conditie: Lichte sporen van slijtage,
alleen buiten het kaartbeeld.
Goede conditie: Lichte sporen van slijtage zoals
vlekken en kleine scheurtjes op de kaart.
Redelijke conditie: Sporen van slijtage en
beschadigingen op de kaart.
Slechte conditie: De kaart is onvolledig.

Conditie is van uiterst belang
Gewoonlijk geldt, hoe nieuwer de kaart, hoe beter de
conditie moet zijn. Een 16e-eeuwse kaart in slechte staat
heeft nog steeds waarde. Een onlangs uitgegeven kaart
moet bijna perfect zijn.
Zorg ervoor dat u alle gebreken vermeldt en foto’s
toevoegt die duidelijk deze gebreken laten zien. Dit helpt
om retouren van kopers te voorkomen.

Productrichtlijnen - conditie - atlassen
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Beoordeling conditie:
Als nieuw: In dezelfde staat als toen hij werd
gepubliceerd.
Bijna nieuw: Benadert de staat van 'als nieuw', maar is niet
volledig vrij van gebruikssporen. De atlas is mogelijk
geopend en gelezen, maar er zijn geen beschadigingen te
zien op de atlas, kaft en pagina's.
Zeer goed: Vertoont enkele kleine, onbeduidende
tekenen van slijtage op de kaft of het papier.
Goed: De gemiddelde gebruikte versleten atlas waarvan
alle pagina's of bladen nog aanwezig zijn.
Redelijk: Een versleten atlas met volledige tekstpagina's
maar mogelijk zonder schutbladen, halve titels, enz. (wat
moet worden vermeld). Band, kaft (indien aanwezig), enz.
mag ook versleten zijn.
Slecht: Redelijk versleten. Ontbrekende kaarten of platen
moeten worden vermeld. Deze versie is vies, gescheurd of
bevlekt en kan losse bindingen, knepen, pagina's, enz.
bevatten.

Conditie is van uiterst belang
Gewoonlijk geldt, hoe nieuwer de atlas, hoe beter
de conditie moet zijn. Een onlangs uitgegeven
atlas moet bijna perfect zijn.
Zorg ervoor dat u alle gebreken vermeldt en
foto’s toevoegt die duidelijk deze gebreken laten
zien. Dit helpt om retouren van kopers te
voorkomen.

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.

Richtlijnen indienen kavels - details kavel
Zorg ervoor dat u altijd de volgende essentiële informatie toevoegt:
●

Land (huidige geografische locatie)

bijv: Italië

●

Geografische specificatie

bijv: Piedmont Region

●

Kaartenmaker/uitgever

Abraham Ortelius

●

Kaart/titel van het boek

Italiae Novissima
Descriptio

●

Periode

1581-1600

●

Conditie

Goed

●

Techniek

Ets

●

Hoogte en breedte van de afbeelding

53 x 37 cm

●

Extra informatie

Publicatie: Theatrum Orbis Terrarum

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.
Stelt u zich voor dat u het
kavel wilt kopen - welke foto’s
zou u graag zien?

Om onze experts, evenals onze bieders, het object
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag
minimaal 3 foto’s van hoge kwaliteit die voldoen aan
de richtlijnen op de volgende pagina’s.

Richtlijnen foto’s losse kaarten
●

Geef ten minste 3 foto's die de volledige kaart of het volledige blad
(inclusief de randen) van de voor- en achterkant weergeven en een
close-up van interessante onderdelen - met name de cartouche
(details van de uitgever)
○
Let op: succesvolle verkopers uploaden doorgaans ten minste
7 foto's

●

Inclusief duidelijk leesbare close-upfoto’s van details van de kaart,
inclusief tekst, handtekeningen of stempels en een close-up van de
randen waarop duidelijk eventuele gebreken of beschadigingen te
zien zijn om de conditie te tonen

●

Zorg ervoor dat u een effen, neutrale (bij voorkeur witte) achtergrond
gebruikt
Dit is de

●

Vermijd zelfportretten, handen of vingers op de foto

cartouche
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Richtlijnen foto’s voor atlas of reeks objecten

Dezelfde suggesties als voor losse kaarten gelden, maar daarnaast hebben we het
volgende nodig:
● een foto van de titelpagina - met details over de druk en publicatie
● voor een atlas of naslagwerk, eventuele interessante illustraties/platen
● voor een verzameling of reeks boeken is het belangrijk om een foto met alle
boeken samen toe te voegen
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