
Richtlijnen indienen 
en acceptatie 

MINERALEN EN 
METEORIETEN



Premiumsegment
Mineralen en meteorieten

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken 
naar speciale en zeldzame mineralen en 
meteorieten, 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 mineralen en 

meteorieten van topkwaliteit die 
moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde 
mineralenliefhebbers aanspreken.

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 veilingen zijn we op zoek naar:

● geheel natuurlijke en in het laboratorium gekweekte 
minerale soorten, waaronder:

○ goed gevormde kristallen, (enkel of op matrix), 
met minimale schade, ruwe edelstenen en 
aantrekkelijke massieve mineralen incl. 
gepolijst maar niet geschikt voor sieraden en 
gesneden voorwerpen

● geheel natuurlijke buitenaardse objecten, incl. 
tektieten gevormd door de impact van een dergelijk 
object op het aardoppervlak

● stukken van bekende herkomst en authenticiteit, 
omdat het van cruciaal belang is om de 
geloofwaardigheid van de veiling te behouden

● stukken met een waarde van minstens € 50

Bij Catawiki veilen we mineralen 
en meteorieten

verzameld uit alle hoeken van 
de wereld.



Verzamelobjecten van natuurlijke en in een 

laboratorium gekweekte mineralen
Voor onze gespecialiseerde veilingen zoeken we 
een breed scala aan natuurlijke en in het lab 
gekweekte minerale soorten, waaronder:

● goed gevormde kristallen, (enkel of op matrix; 

in de matrix moet er een goede verhouding 

tussen het kristal en de matrix zijn), met 

minimale schade en duidelijk zichtbaar voor 

het blote oog

● ruwe edelstenen

● aantrekkelijke massieve mineralen

● bollen, gepolijste en gesneden objecten

                          



Natuurlijke buitenaardse objecten en tektieten

Voor onze gespecialiseerde veilingen zoeken we geheel natuurlijke buitenaardse 
objecten, inclusief tektieten gevormd door de impact van een dergelijk object op het 
aardoppervlak.

Alle objecten in deze categorie moeten in hun natuurlijke staat zijn of gepolijst zijn.
We accepteren ook sieraden die gedeeltelijk of volledig uit meteoriet of 
tektietmateriaal zijn gevormd.



Bewezen authenticiteit

Aangezien authenticiteit van vitaal belang is voor ons om 

de geloofwaardigheid van de veiling te behouden, moeten 

objecten afkomstig zijn van een erkende meteorietinslag, 

zoals beschreven in de Meteoritical Bulletin Database

(https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php) 

of ze moeten gepaard gaan met analysegegevens om hun 

authenticiteit te bevestigen.

✗  Onderdelen van een niet-erkende meteorietinslag 
of plaats van inslag zijn niet van belang voor onze 
bieders.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Objecten die niet geschikt zijn

We vinden mineralen van mogelijk schadelijke stoffen 
niet geschikt voor onze veilingen. Hieronder vallen: 

✗   Radioactieve mineralen, zoals autuniet, uranofaan, 
uraniniet, uranocirciet, torberniet

✗   Vezelachtige mineralen met betrekking tot asbest 
in de minerale amfiboolgroep, bijv. fibreuze tremoliet, 
riebeckiet, chrysotiel, gruneriet, anthofylliet, crocidoliet

Ook niet geschikt in onze ogen zijn: 

✗  Soorten die kunstmatig zijn geconstrueerd 
en niet realistisch zijn of onmogelijke associaties 
volgens fysieke en geologische regels

✗   Replica's

Replica

✗



Voor de volgende mineralen:

Vormen en maten die we accepteren (mineralen):

✗  We accepteren geen sieraden in onze mineralenveilingen.

Bollen (enkel of in groepen): gewicht minimaal 1000 gr en diameter <10 cm

Kleinere snijwerken (enkel of in groepen): gewicht minimaal 200 gr

Grotere snijwerken: gewicht minimaal 1000 gr en diameter >10cm

Schijven: gewicht minimaal 500 gr 

Groepen cabochons: gewicht minimaal 200 gr

Agaat
Amethist
Zwarte toermalijn (schorl)
Calciet

Carneool
Fluoriet
Granaat
Graniet

Kambaba (soort jaspis)
Lapis Lazuli
Obsidiaan
Kwarts (gereconstitueerd)

Serpentijn
Shungiet
Jaspis (vooral exemplaren die 
minder kleurrijk zijn en minder 
patronen hebben)



Voor alle andere mineralen accepteren we alleen deze 

maten:

Opalen en edelstenen (enkel): gewicht minimaal 10 gr

Opalen en edelstenen (groepen): gewicht minimaal 20 gr 



Voor de volgende meteorieten accepteren we alleen 

deze maten:

Gangbare (niet-maan- of Martiaanse) 
meteorieten: gewicht minimaal 5 gr

Niet-geclassificeerde chondriet meteorieten: gewicht minimaal 75 gr

Geclassificeerde chondriet meteorieten: gewicht minimaal 10 gr

✗ ✗ ✗ ✗

✗  We accepteren geen sieraden in onze 
meteorietenveilingen.



Conditie 

Alle objecten moeten in goede conditie zijn met weinig of geen zichtbare schade.
Om een beter begrip te krijgen van de geaccepteerde voorwaarden voor onze kavels, hebben we 
een conditie classificatie verstrekt die u kunt gebruiken om uw kavels te categoriseren:

● Uitstekend - perfecte staat, geen schade aan kristallen
● Goed - minimale schade, slechts hele kleine krasjes of deukjes op kristalvlakken
● Matig - enkele gebroken kristallen, maar de meerderheid intact of met minimale schade

   ✗  Slecht - de meeste kristallen zijn gebroken of vertonen duidelijke grote schade. Omdat we 
onze kopers kwaliteit willen bieden, zijn objecten met een slechte conditie niet geschikt.

✗ ✗✗

Behandeld 
kristal

Verhit kristal Kunstmatig gekleurd kristal



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. 

Als het object in een lab is gekweekt, moet dit duidelijk in de 
beschrijving worden vermeld.

De plaats van oorsprong van een mineraal kan een 
belangrijke factor zijn voor de waarde. Mineralen uit 
internationaal erkende plaatsen kunnen
veel waardevoller zijn dan hetzelfde
mineraal uit een meer gangbare plaats.

Dus voeg de volgende informatie toe 
aan uw beschrijving als dit bekend is:
plaats (naam van de mijn, land),
de datum waarop het werd gevonden
en de herkomst.
 

De vereiste informatie bevat:
● Aantal objecten
● Hoofdmineraal/naam van de meteoriet
● Mineraal vorm/type meteoriet

● Supplement

● Afmeting (in centimeters)

● Gewicht (in grammen)

● Oorsprong (streek/stad)

● Oorsprong (land)



Foto’s 

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

● een 360-graden beeld van 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, zoals een winkelinterieur of buitenshuis, vermijdt.
Foto's mogen niets anders laten zien dan het object of de objecten die u wilt veilen.
Vermijd elk zelfportret. We accepteren geen foto’s waarop het object door een persoon wordt 
vastgehouden.

● Bieders zijn geïnteresseerd in het bekijken van zoveel mogelijk details. Vermeld daarom altijd 
afbeeldingen van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van de binnenkant, indien 
van toepassing. Als er meerdere objecten zijn, fotografeer dan zowel alle aangeboden objecten 
dan samen als elk object apart.

● 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 van gerepareerde of herstelde onderdelen toe.

● Met uitzondering van opalen, mogen objecten niet in een natte of geoliede staat worden 
gefotografeerd, omdat dit kopers een verkeerde indruk kan geven van het uiterlijk van het 
object.

✗

✗

✗



Richtlijnen foto’s - voorbeelden



Bedankt


