
Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken 
naar speciale en zeldzame motoren, 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.

Richtlijnen indienen en acceptatie

MOTOREN



In onze motorenveilingen veilen we 
klassieke en moderne verzamelbare 
motorfietsen, scooters en bromfietsen van 
topkwaliteit die moeilijk te vinden zijn en 
die gepassioneerde motorliefhebbers 
aanspreken.

Productrichtlijnen 

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

● Klassieke motorfietsen - minstens 20 jaar oud, in ten 
minste een goede staat en met een minimale 
geschatte waarde van € 500 

● Moderne motorfietsen - minstens 10 jaar oud en een 
minimale geschatte waarde van € 500

Jongere motoren kunnen worden overwogen als ze 
van een zeer beperkte productie zijn: <1000 units of 
prototypen

● Schuurvondsten - minstens 20 jaar oud, in een 
restaureerbare staat en met een minimale geschatte 
waarde van € 200

● Vespa, Lambretta en klassiek scooters - minstens 20 
jaar oud, alle staten en met een minimale geschatte 
waarde van € 500

● Bromfietsen - minstens 20 jaar oud, in restaureerbare 
staat en een minimale geschatte waarde van € 500

Elk voertuig moet vergezeld zijn van documentatie waaruit 
legitiem eigendom blijkt en frame- of motornummers



Verzamelbare motorfietsen

● We zijn op zoek naar klassieke motorfietsen/bromfietsen/scooters die meer dan 20 jaar oud 
zijn met voldoende historisch belang om te verzamelen en die de moeite waard zijn om te 
bewaren of te restaureren. 

● We zijn op zoek naar moderne motorfietsen die meer dan 10 jaar oud zijn met genoeg historisch belang 
en waarde om te verzamelen. Jongere motorfietsen kunnen worden geaccepteerd als ze zeer beperkt 
zijn geproduceerd of een speciale herkomst hebben (bijvoorbeeld eigendom van een beroemd persoon). 

✓

✓ ✓

✓

✗

✗

✗

✗



Verzamelbare bromfietsen en scooters

● We zijn op zoek naar klassieke bromfietsen die meer dan 20 jaar oud zijn met voldoende historisch 
belang om te verzamelen en die de moeite waard zijn om te bewaren of te restaureren.  

● We zijn op zoek naar klassieke scooters die meer dan 20 jaar oud zijn met voldoende historisch 
belang om te verzamelen en die de moeite waard zijn om te bewaren of te restaureren.

✗

✗

✓

✓ ✓

✓



Schuurvondsten
● We zijn op zoek naar schuurvondsten van meer dan 20 jaar oud, die zeldzaam en waardevol zijn 

en daarom verzamelbaar, ondanks hun slechte conditie.

 

✓ ✓

✗ ✗ ✗
✘ Schuurvondsten die jonger zijn dan 20 jaar oud, die niet de moeite waard zijn om te herstellen, 

een waarde hebben van minder dan € 200 en niet van belang zijn voor verzamelaars, zijn niet 
geschikt voor onze veilingen.



Ongeschikte motoren en artikelen

✘ Motorfietsen, scooters en bromfietsen van minder 
dan 10 jaar oud, die niet van een speciale beperkte 
productie zijn en geen bijzondere herkomst hebben, 
zijn niet geschikt voor onze veilingen. 

✘ Replica's van officiële merken geproduceerd in Azië 
zijn over het algemeen niet geschikt voor onze 
veilingen.

Accessories voor motoren en motobilia zijn niet geschikt voor onze 
motorenveilingen. Deze kunnen worden aangeboden in de speciale 
motobiliaveilingen.

Reserveonderdelen en motoronderdelen die het waard zijn om te 
verzamelen, (> 20 jaar oud), worden alleen geaccepteerd als ze in 
uitstekende staat zijn.

✗ ✗



Staat

Om een geschikt kwaliteitsniveau in onze veilingen te waarborgen, gebruikt Catawiki een indeling in 
klassen om de staat van motoren weer te geven. Deze klassen geven aan wat de staat is in verhouding 
tot de leeftijd van de motorfiets, scooter of bromfiets.

Klasse 1 – motorfiets is in uitstekende staat

Klasse 2 – motorfiets is in zeer goede staat

Klasse 3 – motorfiets is in goede staat

Klasse 4 – opknapper (heeft wat werk nodig om rijklaar te zijn)

Klasse 5 – moet gerestaureerd worden (alleen schuurvondsten)

Klasse 6 – alleen voor onderdelen (wordt niet geaccepteerd)



Staat

Klasse - staat Frame en rijwielonderdelen Lak en chroomwerk Motor en versnellingsbak Elektrische onderdelen

1 - Uitstekend Frame en rijwielonderdelen zijn 
naar verwachting bijna nieuw en 
volgens de oorspronkelijke 
specificaties.

Minieme schade aan plaatwerk 
waarvoor geen conventioneel 
carrosserie- of lakwerk vereist 
is. Heeft mogelijk beperkte 
reparaties van hoge kwaliteit 
gehad. Geen ontbrekende, 
gebroken of beschadigde 
onderdelen die vervangen 
moeten worden.

Mechanisch in orde. Werkt 
perfect. Alle vloeistofniveaus 
zijn goed en schoon.

Alle elektrische onderdelen 
en accessoires zijn 
operationeel.

2 - Zeer goed Frame en rijwielonderdelen zijn 
naar verwachting conform de 
originele specificaties met 
kleine gebruikssporen.

Minieme schade aan plaatwerk 
die wat conventioneel 
carrosserie- of lakwerk 
vereisen. Heeft mogelijk kleine 
deukjes die de verf niet 
hebben beschadigd. 
Cosmetische reparaties van 
hoge kwaliteit zijn mogelijk. 
Kleine ontbrekende of kapotte 
onderdelen moeten wellicht 
vervangen worden.

Mechanisch in orde. Alles 
werkt. Vloeistoffen zijn 
schoon, maar kunnen in de 
nabije toekomst onderhoud 
vereisen.

Alle elektrische onderdelen 
en accessoires zijn 
operationeel.



Staat

Klasse - staat Frame en rijwielonderdelen Lak en chroomwerk Motor en versnellingsbak Elektrische onderdelen

3 - Goed Frame en rijwielonderdelen 
zijn naar verwachting conform 
de originele specificaties met 
gemiddelde gebruikssporen.

Normale gebruikssporen. 
Kan reparatie of vervanging 
van onderdelen vereisen.

Mechanisch in orde. Kan 
onderhoud vereisen. Kan 
kleine reparaties vereisen. 
Vloeistofniveaus kunnen 
laag zijn of moeten worden 
vervangen.

Kan kleine reparatie van 
elektrische onderdelen en 
accessoires vereisen.

4 - Opknapper Frame en rijwielonderdelen 
zijn naar verwachting conform 
de originele specificaties met 
duidelijke gebruikssporen.

Normale gebruikssporen. 
Kan reparatie of vervanging 
van onderdelen vereisen.

Mechanisch in orde. Vereist 
onderhoud. Vereist kleine 
reparaties van accessoires. 
Vloeistoffen moeten worden 
vervangen.

Vereist reparatie of 
vervanging van elektrische 
onderdelen en accessoires 
(bijv. accu).

5-  Moet gerestaureerd 
worden (alleen 
schuurvondsten)

Frame en rijwielonderdelen 
zijn naar verwachting conform 
de oorspronkelijke 
specificaties, maar zijn 
gemodificeerd of zwaar 
versleten. Reparaties nodig.

Kan ontbrekende of 
beschadigde onderdelen 
hebben.

Kan ontbrekende, niet 
werkende of losse 
mechanische onderdelen 
hebben.

Vereist reparatie of 
vervanging van elektrische 
onderdelen en accessoires

6 - Alleen voor 
onderdelen



Geverifieerde originaliteit &
bewezen rechtmatig 
eigendom

Kopers bieden eerder op uw motor als ze 
weten dat deze als echt is gecertificeerd.

Bewezen rechtmatig eigendom
Elke motorfiets, bromfiets of scooter moet worden 
vergezeld door ten minste een van de volgende 
documenten:

● Registratiedocumenten
● Frame/motornummer

Geverifieerde originaliteit
Elke motorfiets moet worden vergezeld door ten 
minste een van de volgende documenten:

● VIN- of framenummer (alleen foto nodig)
● Motornummer
● Typeplaatje of VIN-plaatje



Voorbeelden van gewenste merken
Voor onze motorenveilingen zoeken we allerlei Europese, Amerikaanse en Japanse merken.
Voorbeelden: Harley-Davidson, BMW, Ducati, Indian, Triumph, Norton, Gilera, Moto Guzzi, Yamaha, Honda, 
Kawasaki, Suzuki, Laverda, MV Agusta
Voor Scooters: Vespa, Lambretta, Heinkel
Voor Bromfietsen: Kreidler, Zundapp, Honda, Yamaha, DKW, KTM, NSU, Puch



Samenvatting van de vereisten
Waarde Staat Productiejaar Onderhoud Bewezen 

rechtmatig 
eigendom

Geverifieerde 
originaliteit

Moderne 
motorfietsen

De huidige 
marktwaarde moet 
hoger zijn dan € 
500

Moet klasse 1 - 3 
zijn

>10 jaar Periodieke wettelijke 
controle (bijv. APK) - 
indien niet vereist in 
het land van de 
verkoper, moet een 
beschrijving van 
slijtageonderdelen 
(banden/ketting, 
remmen, accu) 
worden opgenomen

Voor alle veilingen 
hebben we 
minimaal het frame- 
of VIN-nummer 
nodig

Voor alle veilingen 
hebben we 
minimaal één van 
de volgende 
documenten nodig:

- VIN- of 
framenummer 
(alleen foto nodig)

- Motornummer

- Typeplaatje (op 
balhoofd of frame) Klassieke 

motorfietsen, 
scooters en 
bromfietsen

De huidige 
marktwaarde moet 
hoger zijn dan € 
500

Moet klasse 1 - 4 
zijn

>20 jaar Nauwkeurige 
beschrijving van 
slijtageonderdelen

Schuurvondsten De huidige 
marktwaarde moet 
hoger zijn dan € 
200

Klasse 5 >20 jaar



Kavelbeschrijving 

Om potentiële kopers aan te moedigen om op 
uw kavel te bieden, vragen we u een 
gedetailleerde beschrijving van uw motorfiets 
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 beschrijving

Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips 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 omvat:
● Merk
● Model type
● Motorinhoud (in cc)
● Jaar van eerste registratie
● Staat
● Registratiedocumenten
● Kilometerstand
● Framenummer
● Motornummer
● Waar de motorfiets kan worden 

opgehaald

Zorg ervoor dat u een geschikte minimumprijs 
voorstelt, rekening houdend met de reële 
marktwaarde en recente veilingresultaten.

Gebruik alstublieft het veld met de beschrijving voor de volgende info:
● Een volledige beschrijving van alle aspecten van de motorfiets, 

inclusief alle aspecten die niet goed zijn (bijvoorbeeld waar werk 
nodig is). De beschrijving moet de volgende onderwerpen 
behandelen:
○ Is de motorfiets in werkende staat of niet? Als het niet in 

werkende staat is, hoe lang is hij dan al in deze staat?
○ Is de motorfiets gerestaureerd (voeg foto's toe van de 

restauratiewerkzaamheden) of is hij in de oorspronkelijke 
staat bewaard gebleven?

○ De onderhoudsgeschiedenis
○ Alle details over de geschiedenis of speciale herkomst van 

de motorfiets
● Wat zou u zelf willen vragen als u het voertuig zou willen kopen?



Foto’s

Om onze experts, evenals onze bieders, de 
juiste indruk van het kavel te geven, hebben we 
het volgende nodig: 

● minstens 10 foto's van hoge kwaliteit

● foto's die een 360 graden beeld van het 
voertuig laten zien

● foto's met belangrijke details zoals 
beschreven op de volgende dia's

Links naar YouTube-video’s van uw lopende 
motor zijn van harte welkom. Bieders vinden het 
heel prettig om een motor te zien en horen 
lopen.

Richtlijnen 
indienen kavels
Het toevoegen van goede foto's is 
essentieel om op te vallen en ervoor te 
zorgen dat potentiële kopers op uw kavel 
bieden.
 
Natuurlijk betekent online kopen dat 
potentiële bieders uw kavel niet persoonlijk 
kunnen bekijken, daarom zijn 
gedetailleerde en hoogwaardige foto's erg 
belangrijk.



Richtlijnen foto’s 

● Fotografeer uw schone motorfiets voor een neutrale achtergrond en vermijd mensen in de afbeeldingen.

● Wacht tot het juiste tijdstip van de dag, de vroege ochtend of de late namiddag levert de beste resultaten op. Let 
op schaduwen en tegenlicht.

● Voeg foto's toe van de voorkant, achterkant, rechts en links en maak foto's vanaf dezelfde hoogte als de 
motorfiets. Houd de camera op een hoogte van 60 cm van de vloer.

● Voeg altijd close-ups toe van het volgende:

○ de motor van links, rechts, voorkant inclusief de uitlaten

○ beide wielen inclusief remmen, banden, en indien aanwezig, ketting en kettingwielen

○ voorkant inclusief koplamp/spatbord en achterkant inclusief achterlicht/spatbord/kentekenplaat

○ zadel en onder het zadel inclusief accu

○ duidelijk leesbare foto’s van de registratiedocumenten, dashboard/meters, het 
framenummer/motornummer

○ andere interessante details

● Voeg foto’s toe van eventuele schade of onderdelen die aandacht nodig hebben zoals vermeld in de 

beschrijving.



Zo fotografeert u motorfietsen

● Zijprofiel - links en rechts
100% van de zijkant van uw motorfiets. Houd de 
camera 60 cm boven de vloer.

● ¼ en ¾ overzicht
Ongeveer 25-75% van de linkerkant is zichtbaar. 
Herhaal dit voor de rechterkant.

● Voorkant en achterkant                     
Recht van voren en van achteren van de motorfiets.



Zo fotografeert u motorfietsen



Zo fotografeert u motorfietsen



Bedankt


