Richtlijnen indienen en
acceptatie
Diamanten

Premiumsegment
Diamanten
Bij Catawiki veilen we diamanten
van topkwaliteit die moeilijk te vinden zijn
en die gepassioneerde
diamantliefhebbers en verzamelaars
aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame diamanten, 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 ﬁjne
verkoopervaring te bieden.

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!

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

Productrichtlijnen
Bij Catawiki veilen we diamanten uit alle
hoeken van de wereld.

●

geslepen diamanten en ruwe diamanten die van goede
kwaliteit zijn, in alle kleuren behalve ondoorzichtig

●

in het geval van ruwe diamanten, diamanten met een
gemmologisch certiﬁcaat, met een waardevolle uitstraling
en geschikt om in sieraden te zetten

●

diamanten van iedere helderheidsgraad, behalve
diamanten met insluitsels die ondoorzichtigheid
veroorzaken (voor andere uitzonderingen zie de
helderheidvoorwaarden), in behoorlijke conditie en met
voldoende kwaliteit in slijpsel en helderheid om in
sieraden te worden gezet

●

diamanten met een betrouwbaar gemmologisch certiﬁcaat

●

kavels met een minimale geschatte waarde van € 100

Gecertiﬁceerde natuurlijke diamanten van premiumkwaliteit
Voor onze diamantveilingen zoeken we een breed scala aan natuurlijke diamanten met een betrouwbaar
gemmologisch certiﬁcaat (zie details verderop). Dit omvat:

Witte diamanten:

Kleurdiamanten:

Kleurbehandelde diamanten:

Helderheid versterkte diamanten:

Diamantslijpsels
Voor onze speciale diamantenveilingen selecteren wij diamanten die klaar zijn om in juwelen te
worden gezet:
Slijpsels die niet geschikt zijn:
Inclusief slijpsels zoals:

✘

8/8 single cut slijpsel

●

Briljant slijpsel

✘

Zwitsers slijpsel

●

Fancy slijpsel

✘

Beschadigde en gebroken slijpsels

●

Laser geslepen

●

Oud slijpsel

✓

✓

✓

Richtlijnen kleur
Voor deze veiling accepteren we diamanten die een geschikte kleur hebben of, beter gezegd,
binnen een bepaald kleurbereik vallen. Dit betekent dat de volgende items geschikt zijn:

●
●
●
●

Wit D tot Z
Natuurlijk gekleurd
Kleurbehandeld bestraald/HPHT
Kleurbehandeld zwart(achtig)
(ondoorzichtig)

Geschikte D kleur

Geschikte F kleur

Geschikte
HTHP
Suitable M
color
behandeling

Geschikte fancy kleur

Geschikt behandeld item

Hoewel we op zoek zijn naar allerlei
kleuren, is het volgende niet geschikt voor
onze veilingen:

✗

Met kleurcoating

Geschikte fancy kleur

Richtlijnen helderheid
Voor deze veiling accepteren we diamanten die een geschikte helderheid hebben of, beter gezegd,
die binnen een bepaald helderheidsbereik vallen. Dit betekent dat de volgende items geschikt zijn:
●
●

●

●
●

FL tot I3
AIG (IL) helderheidsgraad IF tot SI2
N.B.: I1, I2 en I3 wordt alleen zonder
minimumprijs geaccepteerd
Helderheidsgraden I1, I2 en I3 hebben een
vereiste rondom het minimale karaatgewicht
(zie volgende slide voor meer informatie)
Opgevuld (CE) helderheidsgraad IF tot SI1
Laser geboord helderheidsgraad IF tot SI1

✓

✓

Qua helderheid zijn er bepaalde gradaties die niet
aan onze normen voldoen, deze zijn als volgt:

✗ Opgevuld (helderheid versterkt) (CE)
helderheidsgraad SI2, I 1/2/3
✗ Laser geboord (helderheid versterkt)
helderheidsgraad SI2, I 1/2/3
✗ Zware insluitsels die
ondoorzichtigheid veroorzaken

Richtlijnen helderheid
Gradaties die aan onze normen voldoen:
Karaatgewicht

Kleurbereik

Extra vereisten

IF

0.01 - 0.03

Witte kleuren/ NFC

alleen als partij ( totaal 1.00 ct +)

✓

✓

0.04 - 0.07

Witte kleuren/ NFC

alleen als partij ( totaal 0.75 ct +)

✓

0.08 - 0.10

Witte kleuren/ NFC

alleen als partij ( totaal 0.50 ct +)

0.12 - 0.14

Alle kleuren

Bruin- en geelachtige off-colours
alleen als partij 0.75 ct +

0.15 - 0.17

Alle kleuren

Bruin- en geelachtige off-colours
alleen als partij 0.50 ct +

0.18 - 0.22

VS1

VS2

SI1

SI2

l1

l2

l3

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

0.23 - 0.29

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

0.30 - 0.39

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.40 - 0.49

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.50 - 0.69

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.70 - 0.89

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.90 - 0.99

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1.00 - +++

Alle kleuren

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Minimale verwachte veilingopbrengst van € 150.-

VVS1 VVS2

✓ = geaccepteerd

✗ = niet geaccepteerd

Geaccepteerde standaardbehandelingen
De volgende standaardbehandelingen worden geaccepteerd voor onze
geselecteerde diamanten:

●

Bestralingsbehandeling, die leidt tot verschillende gekleurde
diamanten (bijvoorbeeld: geel, oranje, roze)

●

HPHT (high-pressure, high-temperature) behandeling

●

Opgevuld (CE) met een helderheidsgraad variërend van FL
tot SI1

●

Bestralingsbehandeling

✓
✓

Laser geboord met een helderheidsgraad variërend van FL
De volgende standaardbehandelingen zijn niet geschikt
voor onze geselecteerde diamanten:

tot SI1

✗

Met kleurcoating

✗

Opgevuld met helderheidsgraad SI2, I 1/2/3

✗

Laser geboord met helderheidsgraad SI2, I 1/2/3

✗

Kleurcoating

HPHT
behandeling

Conditie
Voor onze veilingen accepteren we diamanten die natuurlijk en onbeschadigd zijn en een
redelijke helderheid hebben. Dit betekent dat de ingediende objecten:
●

licht beschadigd mogen zijn, maar de verkoper moet deze
schade aangeven en er moet een mogelijkheid zijn tot
reparatie door middel van opnieuw slijpen of polijsten.

✗ Ingediende objecten met schade die ertoe zou leiden
dat ze zouden breken tijdens het zetten, zijn niet

Beschadigde diamanten

geschikt voor onze veilingen.
De expert behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren als de
krassen/beschadigingen een grens overschrijden en de waarde van de diamant wordt
beïnvloed.

✗

Richtlijnen
echtheid/certiﬁcering
Kopers zullen eerder op uw kavel bieden
als zij weten dat het als echt is
gecertiﬁceerd. Dit is de reden waarom we
altijd vragen om certiﬁcaten van vertrouwde
gemmologische instituten.

Om u te helpen een beter beeld te krijgen van
het vereiste certiﬁcatieniveau voor onze
diamantveilingen, is dit de lijst van
geaccepteerde instituten:
●
●
●
●
●
●
●

Gemological Institute Of America:
https://www.gia.edu/
HRD Antwerp: https://hrdantwerp.com/en
International Gemological Institute:
http://www.igi.org/
The International Institute of Diamond
Grading and Research: https://www.iidgr.com/
Instituto Gemológico Español: https://ige.org /
Antwerp International Gemological
Laboratories: http://www.aiglaboratories.com/
Istituto Gemmologico Italiano:
https://www.igi.it/#accept

Voorbeelden van betrouwbare echtheidscertiﬁcaten
De volgende certiﬁcaten worden over het
algemeen geacht voldoende details te
bevatten om door onze experts te worden
vertrouwd:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

GIA
HRD
IGI
AIG (B)
IGE
EGL (VS) - European Gemological Laboratory
NEL - Nederlands Edelsteen Laboratorium
(Nederland)
IGI Milano
IIDGR (De Beers)
AIG (IL) alleen voor helderheidsgraad FL tot SI

Houd er rekening mee dat de volgende
certiﬁcaten niet geschikt zijn:
✗ IGL
✗ AnchorCert
✗ DGI
✗ CISGEM
✗ IJGC
✗ EGL (B)
✗ GIL
✗ EGL (US)
✗ NEL
✗ CGL

In het uitzonderlijke geval dat onze experts vinden dat het certiﬁcaat overschat is, kan de
inzending verdere verduidelijking van de verkoper vereisen.

Kavelbeschrijving

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.

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
De vereiste informatie bevat:
● Gewicht diamant (in karaat)
● Slijpsel
● Kleur (vermeld de behandeling indien van toepassing)
● Helderheid (vermeld de behandeling indien van toepassing)
● Behandeling
● Certiﬁcaat (nummer van het certiﬁcaat, datum en plaats)
● Verzegeld in blisterverpakking indien van toepassing - laser inscriptie indien van toepassing
●

Aanvullende beschrijving: alle gedetailleerde en relevante informatie over de diamant, verzending,
belasting, enz.

Vermeld bij het toevoegen van extra details eventuele extra kosten of extra stappen die de koper
wellicht moet uitvoeren bij de aanschaf van uw object.

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.
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.

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

een 360-graden beeld van het object
duidelijk leesbare afbeelding(en) van het
certiﬁcatierapport

Richtlijnen foto’s
●

Fotografeer de diamant voor een eﬀen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte muur.

●

Foto's moeten niets anders laten zien dan de diamant(en) die u wilt veilen en het papieren
certiﬁcaat in een aparte afbeelding.

●

Zorg ervoor dat er geen aﬂeidende achtergrond zichtbaar is, alleen de losse diamant, het
verzegelde of papieren certiﬁcaat zijn toegestaan op de foto.

●

Alle afbeeldingen moeten originele foto's zijn die door de verkoper zijn gemaakt, stockfoto's,
andere afbeeldingen van de verkoper en screenshots zijn niet geschikt. Afbeeldingen waarin het
object door een persoon wordt vastgehouden, zijn niet geschikt.

●

Bieders zijn geïnteresseerd in het bekijken van zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd
afbeeldingen toe van de boven- en achterkant van de blisterverpakking bij verzegelde diamanten
en de kroon, rondist en paviljoen in losse diamanten. Als u meerdere items in één kavel heeft,
fotografeer dan alle aangeboden artikelen samen en elk item afzonderlijk. Voor alle inzendingen is
een foto van het papieren certiﬁcaat vereist.

●

Zorg voor scherpe, speciﬁeke afbeeldingen van details, zoals insluitsels. Onbewerkte afbeeldingen
hebben de voorkeur.

Richtlijnen foto’s - voorbeelden

Bedankt

