
Richtlijnen indienen en 
acceptatie

FOSSIELEN



Premiumsegment
Fossielen Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 

speciale en zeldzame fossielen, 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 veilen we fossielen van 
topkwaliteit die moeilijk te vinden zijn en 
die gepassioneerde fossielenliefhebbers 
aanspreken. 

Deze unieke stukken zijn echt voor 
iedereen: van speciale objecten voor de 
beginnende verzamelaar tot de werkelijk 
uitzonderlijke objecten voor de ervaren 
verzamelaar. De gefossiliseerde objecten 
die wij leveren, zijn ook geschikt voor 
interieurs, als decoratieve objecten.

z

Authenticiteit - Kwaliteit - Wettelijke 
naleving



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!



Productrichtlijnen
Voor onze gespecialiseerde fossielenveilingen zoeken en 
selecteren we met de hand fossielen van verschillende 
dier- en plantensoorten die:

● op zijn minst in redelijke staat of, waar mogelijk, 
professioneel gerestaureerd zijn in de 
oorspronkelijke staat

● waar nodig geconsolideerd of gestabiliseerd zijn 
om duurzaam behouden te kunnen worden

● afkomstig zijn uit landen die voldoen aan de 
wetten van nationaal cultureel erfgoed, die de 
export van de respectieve gefossiliseerde 
objecten mogelijk maken

● een waarde hebben van ten minste € 50

Bij Catawiki veilen we authentieke fossielen die 
meer dan 5000 jaar oud zijn.



Verzamelfossielen van verschillende soorten

● van belang zijn voor verzamelaars, bijv. vanwege hun 
wetenschappelijke waarde, de plaats waar ze werden gevonden of 
omdat ze in het bezit waren van een belangrijk persoon

●  een decoratieve toevoeging aan het interieur zijn

Onze fossielencollectie bestaat uit versteende gewervelde dieren of 
ongewervelde dieren, gefossiliseerd hout, planten en amber, die onze experts 
als waardevolle toevoegingen beschouwen.

We zijn op zoek naar fossielen die een behoorlijk deel van het soort tonen, genoeg om de 
soort te bepalen. Onze experts selecteren de exemplaren waarvan zij geloven dat ze:

Fossielen die jonger zijn dan 5000 jaar passen beter in de taxidermie-veilingen.



Fossielen in barnsteen

Fossielen in barnsteen of cabochons met volledige insluitsels van soorten zijn 
zeer gewild.

We accepteren enkelvoudige stukken barnsteen met een onbelemmerd zicht op 
het insluitsel.

Onze kopers houden van insluitsels met spinnen, kevers, (pseudo) schorpioenen, 
veren, slakken, bloemen of gewervelde dieren.

Als je meerdere fossielen in barnsteen indient, moeten deze in totaal 50 gr of 
meer wegen.

Als je meer dan één cabochon indient, voeg dan een foto toe van alle stukken 
samen.

✘ We accepteren geen diptera (vliegen, muggen) in onze veilingen, behalve 
zeldzame soorten of tafonomieën.

✘ We accepteren geen insluitsels met plantfragmenten.



Fossielen van exemplaren in barnsteen

We accepteren barnsteen met een onbelemmerd zicht op de 
insluitsels.

✓

✘ We accepteren geen barnsteen met een 
beperkt zicht op de insluitsels of met diptera 
(vliegen, muggen).

✗ ✗

✗

✗

✗



Om geschikt te zijn voor onze veilingen, moeten plantenfossielen compleet zijn, professioneel geprepareerd zijn en 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

● Varen of palmvaren - goed contrast met de matrix, goed geplaatst op de matrix, geen fragmenten.
● Fossiel hout - schijven moeten een diameter hebben van meer dan 30 cm.
● Versteende houtblokken - moeten zwaarder zijn dan 30 kg.

De volgende objecten zijn niet geschikt voor onze veilingen:
● Versteend houtsnijwerk, sculpturen, wastafels, asbakken, enz.
● Indonesische houten items.

Planten



Voorbeelden van plantenfossielen die geschikt en ongeschikt zijn.

Planten

✓

✗✗

✗
✗



Fossiele vissen

We accepteren fossiele vissen die compleet zijn en goed zijn geprepareerd.
Ze moeten langer zijn dan 10 cm, met een goed contrast met de matrix en goed geplaatst op de matrix.

✗ ✗

✗ ✗ ✓



Fossiele tanden worden alleen geaccepteerd als ze in goede staat zijn:
● Langer zijn dan 3 cm.
● Goed geprepareerd zijn, onbeschadigd en met goede kartelranden en glazuur.

                                    Megalodon tanden: ongeschikt als de lengte minder dan 10 cm is.

    Andere haaiensoorten: alleen geschikt als ze in perfecte staat zijn,
       met goede kartelranden, onbeschadigd en goed glazuur.

                                   Dinosaurus tanden: Gangbare types alleen geschikt als ze in goede staat
                                   zijn, goed geprepareerd, onbeschadigd, met goede kartelranden 
                                   en glazuur.

Fossiele tanden

✓
✗

✗ ✗



Fragmentaire botten die moeilijk te identificeren zijn en/of die niet goed worden gepresenteerd, zijn niet geschikt 
voor onze veilingen.

Fragmentaire geïsoleerde botten

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



Ongewervelde fossielen zijn vaak zeer talrijk en klein.
Dit maakt ze ongeschikt voor onze veilingen, tenzij ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

● Geleedpotigen: algemeen aanvaard als ze volledig en goed geprepareerd zijn (zie het trilobiet gedeelte).
● Weekdieren: alleen Cephalopoda (Nautiloidea, Ammonoidea) groter dan 12 cm en bepaalde soorten zoals 

Campanile giganteum of Pecten worden geaccepteerd.
● Stekelhuidigen: alleen Asterozoa en Crinozoa van goede kwaliteit worden

geaccepteerd, zolang ze maar goed contrasteren met de matrix.

De volgende soorten zijn niet geschikt voor onze veilingen:
● Sponzen
● Neteldieren
● Mosdiertjes
● Armpotigen
● Graptolieten

Ongewervelde fossielen

✗✗ ✓



Trilobieten

Ammonieten zijn geschikt als ze compleet en goed geprepareerd zijn.

✓✗ ✗

✗✗



Ammonieten

Ammonieten zijn geschikt als ze compleet en goed geprepareerd zijn.
Ammonieten zijn ongeschikt als de diameter minder is dan 10 cm.

✓✗

✗

✗

✗



Fossielen (zelfs in groepen) die moeilijk te herkennen en te identificeren zijn, omdat ze een laag contrast hebben, 
fragmenten bevatten of slecht zijn geprepareerd, zijn ongeschikt
voor onze veilingen.

Fossielen met plantfragmenten (zelfs in groepen)
zijn ongeschikt voor onze veilingen.

Fossielen die moeilijk te identificeren zijn

✗
✗

✗



Conditie 
Om geschikt te zijn voor een veiling moeten objecten zich in een conditie 
bevinden die geen grote invloed heeft op de verzamel- of sierwaarde van de 
stukken. Daarom kunnen objecten:

● professioneel gerestaureerd of gerepareerd zijn op een manier waarbij hun 
oorspronkelijke uiterlijk of constructie niet verloren gaat

● geconserveerd zijn, dat wil zeggen behandeld om het object te beschermen 
tegen slecht weer, of mogelijk niet-bewaarde fossielen zolang hun constructie 
intact blijft

● beschadigde fragmenten of fragmenten die uit verschillende afzonderlijke 
stukken zijn samengesteld, zijn alleen interessant als:
○ het specifieke fragment schaars is en
○ het fossiel een hoge decoratieve aantrekkingskracht heeft

✓
✗ ✗



Fossielen die ongeschikt zijn voor de veiling

Er zijn bepaalde soorten objecten die we ongeschikt vinden voor onze veilingen:

✘ Fossielen met te veel restauratie (d.w.z. ammonieten waarvan alle wervels 
gereconstrueerd zijn; tenzij het fossiel uniek is of van een zeer zeldzame 
soort is en kleine professionele restauraties vertoont)

✘ Fossielen van een mogelijk onvolledig exemplaar, waardoor identificatie 
onmogelijk is, evenals onvolledige ongewervelden (ammonieten, 
trilobieten, enz.)

✘ Slecht afgewerkte fossielen (bijvoorbeeld resterende sporen van 
gereedschappen of fijne details die duidelijk beschadigd zijn)

✘ Fossielen met duidelijke schade (gebroken of gedeeltelijke fossielen 
zoals gedeeltelijke ammonieten, trilobieten of tanden die weinig 
decoratieve waarde hebben)

✘ Vervalsingen worden niet geaccepteerd

🔽
🔽



Gastropoden kleiner dan 20 cm zijn niet 
geschikt voor onze veilingen.

    

                                                                                               
✗

✗ ✗ ✗

Replica's en modellen zijn niet geschikt voor onze 
veilingen

Fossielen die ongeschikt zijn voor de veiling



Vereisten voor import en 
export van fossielen

Handel met natuurlijk erfgoed, 
(natuurlijke gebieden, biologische 
formaties enz.), wordt geregeld 
door een aantal nationale en 
internationale voorschriften.

Van verkopers en kopers wordt 
verwacht dat zij alle redelijke 
stappen ondernemen om de 
wettigheid te garanderen van wat 
zij kopen en verkopen, om niet in 
strijd te zijn met de 
UNESCO-conventie van 1970.

Bij Catawiki zoeken onze experts 
elk object dat in onze veiling komt 
zorgvuldig uit en proberen de 
herkomst van elk kavel te 
verifiëren, om ervoor te zorgen dat 
de handel juridisch conform is. 



Wettelijk kader

● Culturele erfgoed-wetten 

De UNESCO-conventie van 1970 met betrekking tot de illegale handel in 
natuurlijk erfgoed is een wereldwijd geheel van regels die zijn gericht op het 
stoppen van de illegale handel in beschermde voorwerpen. Raadpleeg het 
cultureel erfgoed en import/export-reglement voordat u een object verzendt:
http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● CITES-regelgeving 

Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde soorten van wilde 
fauna en flora is een internationale overeenkomst tussen regeringen met het 
doel de internationale handel in exemplaren van wilde dieren en planten te 
garanderen zonder gevaar voor hun voortbestaan. Gezien deze 
voorschriften, zijn voor verschillende soorten, (d.w.z. olifant, leeuw of 
neushoorn), verschillende certificaten vereist.
 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/


CITES-regelgeving
De CITES-regelgeving is onderhevig aan regelmatige wijzigingen en updates. Met dit in gedachten, raden we u ten sterkste 
aan de rechtmatigheid van het fossiel dat u voor de veiling indient te onderzoeken. De volgende links bieden alle informatie 
die u nodig heeft:

EU CITES-reglement
Voor de interne voorschriften van de EU ref. CITES-bijlagen B, 
C en D, gaat u naar:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/s
hort_ref_guide.pdf - see Page 16

EU-certificaat
Voor de aanvraag van een EU-certificaat gaat u naar:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/besche
rmde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en
-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu

CITES lijst en updates
Voor een constant bijgewerkte lijst van CITES-geclassificeerde 
soorten:
www.speciesplus.net (raadpleeg Wikipedia om de naam van de 
Latijnse soort te vinden) of: http://checklist.cites.org

Voor reguliere CITES e-mailupdates inclusief soortenlijsten, ga naar: 
https://www.CITES.org/

EU CITES Autoriteiten
Voor de lijst van huidige CITES-autoriteiten binnen de EU gaat u naar:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_r
ef_guide.pdf

Geaccrediteerde erkende taxateurs
Raadpleeg uw lijnmanager voor informatie over bevoegde taxateurs 
binnen een bepaalde EU-lidstaat.

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


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

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 

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:
● Type object
● Specimen
● Wetenschappelijke naam
● Geologische periode
● Oorsprong
● Afmeting
● Gewicht
● Conditie 

Beschrijvingen moeten interessant en boeiend zijn voor bieders en duidelijk aangeven wat het object is en 
achtergrondinformatie over het object geven, bijvoorbeeld de herkomst, details van het specifieke fossiel of de 
plaats waar het vandaan komt.



Foto’s 

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

● een 360-graden zicht op het object

● close-ups van belangrijke details, volgens 
de richtlijnen op de volgende pagina

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.



Richtlijnen foto’s 

● Fotografeer uw object voor een effen en 
neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte 
muur.

● Zorg ervoor dat u afleidende achtergronden 
vermijdt die de aandacht van uw object 
afleiden.
Vermijd ook een zelfportret of blote handen.

● Zorg ervoor dat de foto's niets anders laten 
zien dan het object of objecten die u wilt 
veilen.



Richtlijnen foto’s 

● Geef specifieke scherpe afbeeldingen van 
details, zoals een handtekening of monogram, 
decoratieve details, een logo, titel of 
inscriptie(s) en, waar relevant, van de 
binnenkant.
Tekenen van slijtage of (kleine) schade moeten 
heel duidelijk in afbeeldingen worden getoond. 
Voeg scherpe gedetailleerde afbeeldingen toe 
van gerepareerde of herstelde onderdelen.

● Houd er rekening mee dat bieders graag 
zoveel mogelijk details willen zien. Voeg 
daarom altijd afbeeldingen toe van de 
achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en 
van binnenuit, indien van toepassing. Als er 
meerdere objecten zijn, fotografeer dan alle 
aangeboden objecten samen evenals elk 
object afzonderlijk.



Richtlijnen foto’s - voorbeelden van onjuiste foto's 

✗

✗
✗

✗

✗ ✗



Bedankt 


