
Richtlijnen indienen en acceptatie
militaria 



Premiumsegment
militaria 

We willen potentiële kopers ervan verzekeren dat 
we hun passie delen en rekening houden met de 
kwaliteit van hun collecties. 

Daarom selecteren onze interne experts elk 
object persoonlijk voor onze veilingen, zodat ze 
zeker weten dat de objecten worden verzameld 
en op de beste manier worden gepresenteerd. 

We doen dit omdat we ernaar streven onze 
bieders betrokken en enthousiast te houden en 
te helpen om succesvol objecten te vinden 
waarin ze geïnteresseerd zijn, en om onze 
verkopers een fijne verkoopervaring te bieden 
op Catawiki.

Bij Catawiki veilen we 

militaire verzamelobjecten van topkwaliteit 

die moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van militaria 
aanspreken. 



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!

Public information



Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zoeken en selecteren wij de volgende 
objecten:

● originele historische militaire artefacten en 
verzamelbare militaire uitrustingen, waaronder 
uniformen, hoeden, helmen, uitrustingen, medailles en 
documenten 

● uit alle periodes en alle landen 

● van historische waarde en van belang voor de 
kritische verzamelaar

● in ten minste een goede conditie 

● met een minimumwaarde van ten minste € 50 

Bij Catawiki veilen we 

authentieke militaire verzamelobjecten 
van premiumkwaliteit met historische 
waarde, die moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde verzamelaars van 
militaria aanspreken. 



Originele historische militaire artefacten en verzamelbare militaire 
uitrustingen

Voor onze veilingen zoeken we naar militaire- en oorlogsartefacten of uitrustingen die van historische 
waarde zijn en van belang zijn voor de kritische verzamelaar. Hieronder vallen: 

● militaire uniformen, parade uniformen, zachte hoeden, helmen, hoofddeksels, schoenen en laarzen

● armbanden en bandjes/kragen, pads/schouderpads, riemen en gespen

● algemene gevechtsuitrusting en objecten 

● vlaggen en spandoeken 

● documenten, medailles en onderscheidingen. ((Nederlandse) koninklijke onderscheidingen mogen niet 

worden geveild)

● kranten, tijdschriften, boeken, folders, foto's, brieven, soldbuch, Wehrpass en persoonlijke objecten



Oorlogs- en oorlogsgerelateerde verzamelobjecten uit alle tijden en 
uit alle landen

We zijn op zoek naar originele militaire en oorlogsobjecten van alle periodes en uit alle 
landen waaronder uniformen, helmen, uitrustingen, documenten en boeken. 
Hieronder vallen: 

   

● voorwerpen uit alle oorlogen vóór 1899, zoals 
Napoleontische oorlogen, Britse koloniale 
oorlogen enz.● militaria verzamelobjecten uit de 

periode 1900-1918 & 1919-1945

● objecten uit 1946-1975 - van 
oorlogen na WWII, zoals 
Korea/Indochina, Algerije en 
de oorlog in Vietnam

● objecten van 1976 - nu 



Objecten die over het algemeen niet geschikt zijn voor onze speciale militaria-veilingen:

✘ gasmaskers (asbest)
✘ replica's
✘ reproducties van schilderijen, tekeningen of standbeelden met een algemeen militair genre
✘ schilderijen, reliëfs of standbeelden zonder bewijs van authenticiteit 
✘ voorwerpen die na 1945 in grote aantallen zijn geproduceerd (met name medailles en uniformen) zijn van 

weinig belang voor verzamelaars
✘ in opdracht gemaakte objecten die onder contract zijn vervaardigd door geallieerde landen en 

legeroverschotten die algemeen verkrijgbaar zijn

Omdat het niet overeenkomt met de waarden van Catawiki, accepteren we geen objecten die kunnen worden 
gebruikt voor actieve propaganda of publieke vertoning, noch items met: 

✘ Nationaal-socialistische propagandateksten, posters of literatuur, waaronder 'Mijn kamp'

✘ folders, posters of andere teksten met antisemitische propaganda

✘ vlaggen of spandoeken met propaganda of met een politiek karakter, met name vlaggen of spandoeken van 

politieke organisaties zoals NSDAP, SS, SA of Hitlerjugend 

Objecten die niet worden geaccepteerd 



In geval van twijfel kunnen onze interne 
experts een bewijs van authenticiteit vragen:
 
○ in de vorm van een certificaat van een 

derde partij
○ een ondersteunende foto van een 

UV-lichttest
○ registratie van eigendom met 

ondersteunende documentatie, zoals 
bonnen of originele certificaten

Dergelijke certificaten kunnen worden 
verkregen bij een aantal betrouwbare externe 
experts (zie suggesties in de bijlage).

Bewijs van authenticiteit / 
certificatievereisten

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden 
als zij weten dat de authenticiteit is 
bevestigd, met name bij kavels met een 
hoge waarde. 



Conditie

Om van belang te zijn voor verzamelaars, vragen we om objecten die ten minste in een 
goede conditie zijn, wat inhoudt: 

● Als nieuw - ongebruikt 
zonder onvolmaaktheden 

✘ Objecten gemaakt na 1945 in redelijke 
staat, die zijn gebruikt en zichtbare 
tekenen van slijtage vertonen en met 
kleine beschadigingen

● Uitstekende staat - ongebruikt 
met onvolmaaktheden 

✘ Slechte conditie, veelvuldig gebruikt met 
opvallende slijtage en beschadigingen

● Zeer goede conditie - nauwelijks 
gebruikt met minimale 
gebruikssporen 

● Goede conditie - gebruikt met 
zichtbare slijtage 

✘ Onvolledige objecten of delen of 
fragmenten van objecten zijn over het 
algemeen niet geschikt



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

Wanneer u kavels uploadt op onze website, verschijnen er tips om u te helpen de juiste informatie 
over uw kavel toe te voegen. De velden die u invult, zorgen ervoor dat de informatie wordt getoond 
op een manier die overzichtelijk is voor de koper. 

De vereiste informatie omvat:

● type object 
● land 
● titel/naam van de krijgsmacht 
● periode 
● replica - ja/nee 
● gecertificeerd - ja/nee 

○ zo ja, noem het certificaat van een 
derde partij 

● materiaal 
● conditie 
● formaat of maat (helm/kleding)
● naam van de maker 



Foto’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, het 
object goed te kunnen laten beoordelen, zien 
we graag verschillende foto’s van hoge kwaliteit, 
waaronder: 

● een 360-graden beeld van het object
● close-ups van belangrijke details, volgens 

de richtlijnen op de volgende pagina 

Richtlijnen foto’s 

Publieke 
informatie

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.



Foto richtlijnen
Publieke 

informatie

● De foto's moeten het object van alle kanten weergeven en dienen op een effen, neutrale 
achtergrond (bij voorkeur witte achtergrond) worden genomen.

● Zorg ervoor dat uw foto's alleen het object of de objecten tonen die u wilt veilen.

● Om uw object op de best mogelijke en meest aansprekende manier te presenteren, dient u 
zelfportretten, blote handen of een afleidende achtergrond te vermijden en ervoor zorgen dat het 
object schoon is. 

● Voeg duidelijke afbeeldingen toe van alle eventuele schade en een volledige beschrijving hiervan. 



Foto richtlijnen 

● Voeg close-ups toe van belangrijke details, zoals stempels van de maker of tekst/cijfers. Toon in het 
geval van Duitse WW2-objecten duidelijke foto's van de Adelaar. 

● Bedek alle Swastikas of aanstootgevende merken, Runes of SA-merken volledig op de foto's.

● Upload ook, enkel voor de beoordeling, een duidelijke foto van het complete object waarbij de Swastika 
onbedekt is. Na de beoordeling wordt deze foto verwijderd en deze wordt niet gepubliceerd.

● Als uw kavel meerdere objecten bevat, dient u ten minste één foto toe te voegen met alle objecten bij elkaar. Dit 
maakt het voor de koper duidelijker wat u verkoopt.



Bedankt



Bijlage 



Suggestie voor betrouwbare experts die derden-certificering 
bieden  

Voor objecten uit de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder heeft Catawiki een lijst met voorgestelde 
externe experts die een digitaal certificaat verstrekken. Deze experts bieden doorgaans binnen 7 
dagen een certificaat, waarvoor de standaardkosten € 30 zijn. 

Helmen: Ken Niewiarowicz
Achtergrond: auteur van twee boeken over helmen 

- Duitse gevechtshelmen
- De helmbordjes van de Wehrmacht

Ken Niewiarowicz is een van de meest gerespecteerde Duitse helmenexperts 
in de militaire wereld met 35 jaar ervaring. Hij heeft met duizenden objecten 
en een zeer grote privécollectie gewerkt. 
Eigenaar van de websites https://germanhelmetsinc.com - 
www.nomanslandmilitaria.com - www.ss-steel-inc.com 
Contact:  wii1944@aol.com

https://germanhelmetsinc.com/
http://www.nomanslandmilitaria.com
http://www.ss-steel-inc.com
mailto:wii1944@aol.com

