Richtlijnen indienen en
acceptatie
BULLION

Premiumsegment
Bullion
Bij Catawiki delen we uw passie voor bullion.

Omdat potentiële kopers naar Catawiki komen om te
investeren in speciale en premium bullion baren, bekijken
onze interne experts elk kavel op een eerlijke manier en
proberen ze hen te helpen om de beste oplossing voor
hun verzameling te vinden.
Elke veiling vertelt een verhaal aan onze verzamelaars,
een zorgvuldige selectie van wat ons fascineert.
Op ons veilige en betrouwbare platform maken we deze
zeldzame en premium baren, en andere uniek gevormde
items om in te beleggen, direct beschikbaar.
We zorgen ervoor dat ze van topkwaliteit zijn en op de
beste en meest professionele manier worden
gepresenteerd.
We houden onze kopers enthousiast en geïnteresseerd
met variatie en professionaliteit om ervoor te zorgen dat zij
en onze verkopers een geweldige ervaring hebben.

Voor onze veilingen zoeken we baren bullion en nieuwe
premium-producten. We zien graag:

Productrichtlijnen
Kopers bij Catawiki zoeken naar interessant
premium bullion dat ofwel zeldzaam en
verzamelwaardig is of een uitstekende
beleggingsmogelijkheid is in baren goud of
zilver

●

goudbaren die zeldzaam en verzamelwaardig zijn of
geschikt zijn voor beleggingsdoeleinden, met een gewicht
van ten minste 1 g

●

zilverbaren die zeldzaam en verzamelwaardig zijn of
geschikt zijn voor beleggingsdoeleinden, met een gewicht
van ten minste 2 oz

●

platina baren die zeldzaam en verzamelwaardig zijn of
geschikt zijn voor beleggingsdoeleinden, met een gewicht
van ten minste 1 g

●

Koper, titanium of een ander metaal in de vorm van een
baar of gegoten in een unieke vorm, met minstens een
gewicht van 2 kg voor baren of een gewicht van een
metaal met een waarde van ongeveer € 75

Uitzonderingen op deze minimumvereisten kunnen worden toegepast
als het artikel een historische waarde heeft of als zeer zeldzaam en/of
zeer verzamelwaardig wordt beschouwd.

Richtlijnen
Echtheid/certificatie

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als zij
weten dat het als echt is gecertificeerd.
Daarom vragen we om certificaten van
vertrouwde instellingen als er enige twijfel
bestaat over de echtheid van uw kavel.

●

Als de baar/het artikel is verpakt in een
blisterverpakking en dus is gecertificeerd door een
vertrouwd instituut en/of een gekwalificeerde
raffinaderij, zullen we het kavel volledig vertrouwen
zodra de details en afbeeldingen zijn geverifieerd.

●

Voor baren/items die niet zijn verpakt in een
blisterverpakking, zullen we om documentatie vragen
met betrekking tot de echtheid van artikelen zoals
facturen/kassabonnen of een testdocument van een
gekwalificeerde raffinaderij of een vertrouwd instituut.

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 omschrijving
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:
Gewicht

In gram, ounces of kilogram

Materiaal/metaal

Goud, zilver, platina of ander metaal

Gehalte

.999, .925 of ander gehalte

Zegel/certificatie

Verzegeld/certificaat

Vorm

Gegoten, geslagen, combibaar, overig

Dealer /
raffinaderij
Kent u andere interessante details over de geschiedenis van de objecten? Deel deze info met bieders door deze toe te
voegen aan de beschrijving.

Foto’s

Richtlijnen
indienen kavels
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.

Om onze experts, evenals onze bieders, het
object goed te kunnen laten beoordelen, zien
we graag:
●

minimaal 3 foto’s van hoge kwaliteit met
een neutrale achtergrond, van de
voorkant, achterkant en zijkant

●

duidelijk beeld van de raffinaderij, gewicht,
munttekens, krassen, enz.

Richtlijnen foto’s
●

Laat geen prijzen, verwijzingen naar websites, telefoonnummers of adressen van winkels op de
foto's zien.

●

Besteed aandacht aan de verlichting. Als u geen professionele lichtopstelling heeft, overweeg dan
om een schoon wit vel papier als achtergrond te gebruiken en het dicht bij een raam te plaatsen
om daglicht als lichtbron voor uw foto's te gebruiken.

●

Gebruik de macro optie op uw camera, zorg dat het item scherp is en maak de foto.
Tip: om schaduwen op de achtergrond te voorkomen, neemt u een glasplaat, plaatst u deze op de
achtergrond van het witte papier en plaatst u het item erop.

●

Hoe meer foto's hoe beter, bijvoorbeeld van de rand van het item of enkele close-ups om de
kwaliteit van uw item of van kleinere details te benadrukken.

●

Voor kavels met meer dan één baar of item, voeg een overzichtsafbeelding met alle items in de
kavel toe en vervolgens afbeeldingen van alle items afzonderlijk.

