
Richtlijnen indienen en acceptatie

MUNTEN EN BANKBILJETTEN

Publieke informatie



Bij Catawiki delen we een passie voor munten 
en bankbiljetten. 

Premium segment munten 
en bankbiljetten

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame munten en bankbiljetten, 
selecteren onze interne experts de munten 
persoonlijk en zoeken ze de beste stukken om 
aan hun veilingen toe te voegen.

Elke veiling vertelt een verhaal aan onze 
verzamelaars en is een zorgvuldige selectie van 
wat ons fascineert.

Op ons veilige en betrouwbare platform maken 
we deze munten en bankbiljetten beschikbaar.

We garanderen dat ze van topkwaliteit zijn en op 
de beste en meest professionele manier worden 
gepresenteerd.

We willen onze kopers enthousiast en 
geïnteresseerd houden met variatie en 
professionaliteit, om hen en onze verkopers een 
geweldige ervaring te bieden. 



Kopers bij Catawiki zoeken naar interessante 
munten en bankbiljetten, die niet gemakkelijk 
in de markt te vinden zijn. 

Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar oude munten, moderne 
munten en bankbiljetten. We zijn op zoek naar: 

● losse oude munten met graad VF of hoger met een minimale 
geschatte waarde van € 50, of lager dan VF-graad met een 
minimumwaarde van € 100

● dozen met oude munten met minstens 50 stuks in graad F of 
hoger

● losse moderne munten en bankbiljetten van kwaliteit ZFr of 
hoger, met een minimum geschatte waarde van € 50, of lager 
dan een ZFr-kwaliteit met een minimumwaarde van € 100

● kavels met moderne munten en bankbiljetten in albums met 
meer dan 150 munten, of een gecombineerd kavel met een 
gewicht van meer dan 4 kg. 

● zilveren munten van zeldzame jaren, herdenkingsmunten, 
gekleurd, verguld of gecertificeerd; tenminste 2 oz

● gouden of platina munten die ten minste 1 gram wegen 

● we zijn ook op zoek naar accessoires: handgemaakte 
muntkasten, antieke vergrootglazen, antieke munten 
weegschalen 

● numismatische boeken van elke waarde van vóór het jaar 1800 
of 19e-20e-eeuwse boeken met een minimumwaarde van € 50
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Premium kwaliteit

● Oude munten (van voor 800 na Chr. en Byzantijnen) van premium 

kwaliteit:

○ Gebruikelijke munten met kwaliteit ZFr of hoger kunnen worden geaccepteerd 
als de conditie uitzonderlijk is voor het betreffende type.

○ Munten onder kwaliteit ZFr worden geaccepteerd als de marktwaarde boven € 
100 is. 

○ Dozen met oude munten worden geaccepteerd als zij tenminste 50 stuks 
bevatten, als de munten identificeerbaar zijn en met een kwaliteit Fraai of hoger. 

○ Oude munten met een kwaliteit van ten minste ZFr: Gebruikelijke Romeinse 
Republikeinse denarii (zilveren munten), bronzen en gebruikelijke imperialistische 
denarii en bronzen uit de 1e/2e eeuw (12 Caesars / Adoptiefkeizers) worden als 
losse kavels geaccepteerd.

○ Oude munten met een kwaliteit van ten minste Prachtig: Severan denarii, 
midden 3e eeuw AR antoniniani en periode Constantijn / laat-Romeinse bronzen 
worden als losse kavels geaccepteerd, indien het zeldzame soorten betreft. 
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Premium kwaliteit

● Moderne munten (van na 800 na Chr.) en biljetten van premium 

kwaliteit:

○ Gebruikelijke munten en bankbiljetten met kwaliteit ZFr of hoger 
kunnen worden geaccepteerd als de conditie uitzonderlijk is voor het 
betreffende type.

○ Munten onder kwaliteit ZFr worden geaccepteerd als de marktwaarde 
boven € 100 is. 

○ Gecombineerde kavels moeten logisch gecombineerd zijn, zoals per 
periode, per land of per metaalsoort. 

○ Bij munten en biljetten in een album, accepteren we het album alleen 
als het interessante stukken bevat en uit meer dan 150 objecten 
bestaat. 

○ Dozen met moderne munten zonder specifieke waarde zullen we 
alleen accepteren met een minimumgewicht van 4 kg.
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Premium kwaliteit

● Accessoires voor munten en bankbiljetten van 
premium kwaliteit:
○ handgemaakte muntenkasten zoals Britse van mahonie 
○ antieke vergrootglazen 
○ antieke munten weegschalen 

● Numismatische boeken 
○ alle numismatische boeken van vóór 1800
○ numismatische boeken uit de 19e en 20e eeuw als de 

geschatte waarde van het kavel minimaal € 50 is
○ recente veilingcatalogi samengevoegd in kavels met een 

geschatte waarde van minimaal € 100
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● Als de munt of het bankbiljet gecertificeerd is door een 
vertrouwde certificeringsinstelling en in een verpakking 
is geplaatst, beschouwen we het kavel als volledig 
betrouwbaar, wanneer het certificeringsnummer en de 
foto’s zijn geverifieerd.

● Bij bepaalde (vooral oude) munten zullen we om de 
herkomst vragen. Een oude herkomst zal de 
marktwaarde van een object verhogen.

● Vervalsingen kunnen worden aanvaard om hun 
numismatische of historische belang. Dit dient duidelijk 
te worden vermeld in de titel en beschrijving.

Vereisten authenticiteit / 
certificaten 

Kopers zullen sneller op uw kavel bieden 
wanneer zij weten dat het object authentiek en 
gecertificeerd is. Daarom vragen we naar 
certificaten van betrouwbare instituten 
wanneer we de authenticiteit in twijfel trekken. 



Lijst met vertrouwde externe deskundigen
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● ANACS - American Numismatic Association Certification Service
● GENI - Gradations et Expertises Numismatique Internationales
● ICG - Independent Coin Graders
● NGC - Numismatic Guaranty Corporation
● PCGS - Professional Coin Grading Service
● PMG - Paper Money Guaranty
● WBG - World Banknote Grading



Kavelbeschrijving 

Om potentiële kopers aan te moedigen om op 
uw kavel te bieden, vragen we 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

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



Richtlijnen indienen kavels

Dien de titel van uw kavels in volgens de richtlijnen hieronder: 

In de titel: 
● Aantal munten of bankbiljetten (als er niets wordt vermeld, gaan we ervan uit dat het 1 munt of 1 

bankbiljet is - als het er meer zijn, laat ons dan weten hoeveel en wat het gewicht is)
● Land/landen van herkomst 
● Nominale waarde(n) 
● Jaar/periode
● Mogelijke variaties (zoals fouten, proefdrukken, etc)

In de ondertitel:
● Klasse
● Certificatie (indien mogelijk)  
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Foto’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, het 
object goed te kunnen laten beoordelen, zien 
we graag: 
● minimaal twee foto's van hoge kwaliteit 

met een neutrale achtergrond, waarop de 
voorzijde en keerzijde te zien zijn 

● duidelijke beelden van handtekeningen, 
data, munttekens, krassen, etc.

Richtlijnen 
indienen kavels

Het toevoegen van foto's van hoge kwaliteit 
is essentieel om de aandacht van kopers te 
vangen en ervoor te zorgen dat ze op uw 
kavel bieden. 
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● Hoe meer foto’s hoe beter, bijvoorbeeld van de rand 
van de munten of close-up foto’s om kleine details of 
de kwaliteit van uw munt aan te tonen. 

● Gelieve een overzichtsfoto te maken met alle 
objecten, in het geval van kavels met meer dan één 
munt of bankbiljet. En daarnaast enkele foto's van de 
meest interessantste munten uit het kavel. 



Richtlijnen indienen kavels

Tips voor het fotograferen van munten 
● Afzonderlijke munten dienen te worden gefotografeerd zonder kartonnen houders. Foto’s van 

verpakkingen moeten compleet en leesbaar zijn.
● Toon geen prijzen, verwijzingen naar websites, telefoonnummers of adressen van winkels op de 

foto's. 
● Besteed aandacht aan de belichting. Als u geen professionele belichtingsset heeft, dan kunt u een 

schoon wit vel papier als achtergrond gebruiken en deze dicht bij het raam plaatsen, zodat u 
daglicht kunt gebruiken als lichtbron voor uw foto's.

● Gebruik de macro-optie van uw camera. Zorg ervoor dat de camera op de munt focust wanneer u 
de foto maakt. 
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Tip om schaduwen in de 
achtergrond te voorkomen: 

neem een glasplaatje, plaats 
deze op een achtergrond van 

wit papier en presenteer de 
munt erop. 


