
Richtlijnen indienen en acceptatie

Modelauto’s
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Bij Catawiki veilen we modelauto’s en 
diecast/resin modellen van premium kwaliteit 
voor verzamelaars 

die schaars zijn en gepassioneerde modelauto 
liefhebbers aanspreken.

Premium segment 
modelauto’s

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

Daarom selecteren onze experts elk object 
persoonlijk voor onze veilingen, zodat ze zeker 
weten dat de objecten verzamelstukken zijn 
die op de beste manier worden gepresenteerd. 

Dit doen we om onze bieders geïnteresseerd te 
houden, te verrassen en hen de modellen te 
bieden waar ze naar op zoek zijn en om onze 
verkopers een goede verkoopervaring bij 
Catawiki te bieden. 
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Bij Catawiki willen we constant vooruit. Onze positionering verschuift naar een premium segment, wat 
meer kansen creëert voor u en voor ons. 

Van de 14 miljoen bezoekers die elke maand naar ons platform komen, 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 enthousiast van wordt.

In deze richtlijnen hebben we gedefinieerd naar welke bijzondere objecten bieders in onze veilingen op 
zoek zijn. We laten u weten wat we van u verlangen 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. 
We willen beter aansluiten op uw wensen. 
Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen bij uw succes op Catawiki.

Bedankt dat u ons vergezeld tijdens deze spannende reis!
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Bij Catawiki veilen we gedetailleerde 
schaalmodellen van premium kwaliteit die 
gepassioneerde modelauto liefhebbers en 
verzamelaars aanspreken. 

Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zoeken en selecteren we modelauto’s 
met de volgende kenmerken: 

🔸 Exacte schaalmodellen en diecast/resin modellen.

🔸 te vinden op websites van gespecialiseerde 
modelautoverkopers of in gespecialiseerde winkels

🔸 met een schaal van 1/50 tot 1/2

🔸 gemaakt voor de veeleisende verzamelaar (dit betekent 
geen uurwerk of op batterijen werkend speelgoed)

🔸 uit een lijst met geselecteerde en gerenommeerde 
makers

🔸 in ten minste zeer goede conditie en bij voorkeur  in de 
originele verpakking 
○ defecte / beschadigde onderdelen moeten eerst 

worden gerepareerd om geschikt te zijn voor de 
veiling

🔸 een minimale waarde van € 30 hebben
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Exacte schaalmodelvoertuigen
● We zijn op zoek naar exacte schaalmodelauto's en diecast/resin modellen van 

hoge kwaliteit, in  schaal 1/50 tot 1/2, gemaakt voor de veeleisende verzamelaar.

Exacte schaalmodellen zijn een 
nauwkeurige schaalrepresentatie 
van daadwerkelijk gemaakte 
modellen. 
Het model omvat interieurdetails en 
kan motor- en chassisdetails 
bevatten.
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Exacte schaalmodelvoertuigen
Modelauto's die zijn gemaakt voor decoratie zijn niet 
aantrekkelijk voor onze modelautoverzamelaars.
Ze zijn niet geschikt voor onze speciale veilingen.

X
Speelgoed (model)auto’s (die soms een uurwerk hebben 

of op batterijen werken) zijn niet geschikt voor onze 
modellenautoveilingen.

Ze kweken meer interesse bij speelgoedverzamelaars en 
kunnen worden aangeboden voor de speelgoedveiling.
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Voorbeelden van type modellen waar bieders naar zoeken

● Bussen

●

●

● Vrachtwagens, campers en bestelbussen ● Hulpvoertuigen
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● Agrarische modellen ● Bouwmachines en kranen

Voorbeelden van type modellen waar bieders naar zoeken
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● Personenauto's ● Motorfietsen ● Race- en rallyauto's

Voorbeelden van type modellen waar bieders naar zoeken
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Voorbeelden van geselecteerde merken 
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Gerenommeerde merken en schalen
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We accepteren geen 1/43 modellen in dealerdozen

Merken / Fabrikanten & geaccepteerde schalen (mint in doos)

Almost Real 1/18 Biante (Australian Autoart) 1/18, 1/43 ERTL 1/18

Amalgam 1/18, 1/12, 1/8 Bizarre Modellen 1/18, 1/43 Esval 1/43 Hasegawa 1/24

American Muscle 1/18 Brooklin (Lansdowne, Robeddie) 1/43 Exoto 1/18 Highway 61 1/18

Aoshima (bouwmodellen) 1/24 Carerra racebaan auto's 1/24, 1/32 First Gear Modellen 1/34 Hot Wheels Elite 1/18 & 1/12, 1/43

Art Modellen 1/43 carousel 1 1/18 Fly Modellen (racebaan auto's) 1/32 Hpi-Racing Model 1/18, 1/43

Auroara (racebaan auto's) 1/32 Chrono Modellen 1/18 Franklin Mint 1/16, 1/24 I-Scale Modellen 1/18, 1/43

Auto World 1/18 Classic Carlectables 1/18, 1/43 Fujimi 1/24, 1/43 Italia 1/24

Autoart 1/12, 1/18, 1/43 CMC 1/12, 1/18, 1/24 FYP Modellen 1/43 Ixo Modellen
1/43, 1/50 
vrachtwagens/bussen

Autocult 1/43 CMF 1/18 Gearbox 1/18 Jadi 1/18

Bang 1/43 CMR 1/18 GMP 1/18 & 1/12 KK-Scale 1/18

Bauer Exclusive 1/12 & 1/18 Conrad 1/50 & 1/43 Golden Oldies 1/50 & 1/32 Kyosho 1/18

BBR 1-/12, 1/18, 1/43 Corgi Classics 1/50, 1/43 GP Replicas 1/18 Lion Car 1/50

Bburago-Signature 1/18 Cult Scale Model 1/18 Greenlight 1/18 Look Smart 1/43

Best 1/43 Danbury Mint 1/24 GT-Spirit 1/18 Gunze Sanyo 1/24

Best of Show (BoS) 1/18, 1/43 Eagle Moss 1/8 Guiloy Top Line 1/18 Ebbro 1/43



Gerenommeerde merken en schalen
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Merken / Fabrikanten & geaccepteerde schalen (mint in doos)

Matrix Scale Modellen 1/43 Quartz 1/43 - 1/18

Minichamps 1/18, 1/24, 1/43 Rastar 1/18 Tekno-Holland 1/50

Model Car Group 1/18 Red Line Modellen (Spark) 1/43 Tonkin 1/53

Motor City Classics 1/8 Revell 1/18 Top Marques 1/18 - 1/12

Neo Modellen 1/18, 1/43 Ricko 1/18 Top Model 1/43

Norev
1/18, 1/43 Alleen 
vrachtwagens/bussen

Scalextric 1/32 Triple9 Modellen 1/43 - 1/18

Norscot 1/50 Schuco 1/18 - 1/43 True Scale Miniatures (TSM) 1/18

NZG 1/43 Signature Modellen 1/18 Universal Hobbies 1/18

Onyx 1/18, 1/43 Siku 1/32 UT Modellen 1/18

Otto Mobile 1/12 - 1/18 Silas Modellen 1/43 Welly-Nex 1/18

Paragon 1/18 Solido 1/18 Whitebox 1/18, 1/12, 1/8

Peako Modellen 1/43 Spark Modellen 1/43, 1/18, 1/12 WSI 1/50

Pocher 1/8 Sun Star 1/18
Wit metaal / kunsthars 
bouwmodellen en gebouwde 
modellen van kleine fabrikanten

1/43, 124

Premium Classixxs 1/18, 1/43 Tamiya plastic bouwmodellen 1/24 - 1/12

Protar 1/12 - 1/24 Techno Modellen 1/18

We accepteren geen 1/43 modellen in dealerdozen



Lijst met merken / makers die niet geschikt zijn voor de veiling

Modelauto's van de volgende merken en schalen worden niet als van premiumkwaliteit beschouwd en zijn niet 
geschikt voor onze veilingen.
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Anson
Alle 
schalen EFE Alle Jolly Modellen Alle Polistil Alle

Atlas Alle Eligor 1/43 auto's Jouef Alle Progetto K Alle

Atlas-Dinky Toys Alle Emek / Stahberg Alle Kinsmart Alle Rex Toys Alle

Altaya Alle First Gear Modellen 1/64 auto's Lledo Alle Rio Alle

Standaard edities van 
Bburago Alle Gama Alle Standaard edities van Maisto Alle Road Legends Alle

Britains Alle Guisval Alle Majorette Alle Road Tough Alle

Brumm Alle Hachette Alle Matchbox Modellen of Yesteryear Alle Roco Alle

Busch Alle Herpa Alle Matchbox 1:75 Series, Post 1984 Alle Saico Alle

Conrad 1/43 auto's High Speed Alle Mira Alle Saratov Alle

Corgi Classics 1/43 auto's Hongwell Alle Motormax Alle

Del Prado Alle Italia-Kits Alle Norev (auto's) 1/43 auto's

Dinky Toy-Matchbox Alle Ixo Modellen (auto's) Alle Oxford Diecast Alle

X



Conditie
● Modellen moeten in een zeer goede staat verkeren en bij voorkeur in de originele 

verpakking zitten

Dat betekent dat een object in een van de volgende condities moet zijn om te worden 
geaccepteerd:

1. Nieuwstaat = het object is gelijk als door de fabrikant geproduceerd 
2. Bijna nieuwstaat = nieuwstaat, met (zeer) kleine imperfecties
3. In zeer goede conditie = erg goed, maar met zeer lichte slijtage

Objecten die duidelijke tekenen van slijtage 
vertonen, onderdelen missen of die moeten 

worden gerestaureerd, worden niet als 
premiumkwaliteit beschouwd en zijn dat ook

niet geschikt voor de veiling.

X
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Kavelbeschrijving 

Om potentiële kopers aan te moedigen om op 
uw kavel te bieden, vragen we 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. 
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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 voor een of twee modellen bevat: 

● Aantal objecten in uw kavel 
● Naam fabrikant: bijv. Minichamps, BBR of Autoart/Minichamps in het geval dat er meer merken per kavel zijn 

● Schaal: bijv. 1/43 OF 1/18, 1/18-1/12 in het geval er twee verschillende schalen in het kavel te vinden zijn 

● Merk, modeltype van het schaalmodel, bijv. BMW 628, Jaguar XJS 
● Referentienummer: relevant voor originele Dinky Toys, Corgi Toys  en andere merken uit de jaren ‘60/’70. 
● Materiaal: bijv. plastic, hars,, diecast of witmetaal 
● Jaar van vervaardiging en kleur: 1977 - rood 
● Conditie: noem naast de algemene conditie in de beschrijving ook kleine beschadigingen en slijtage
● Verpakking: bijv. of het object verzegeld is in de originele doos, een vervangende doos heeft of zonder 

originele doos wordt verkocht.  

Voor verzamelaars zijn de kleinste details belangrijk. Geef daarom aanvullende informatie in de beschrijving: 

● Racenummer, race en naam van de coureur of belangrijke raceauto sponsor: b. # 34 Le Mans - Bestuurder: 
James Hunt  
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Richtlijnen 
indienen kavels
Het toevoegen van goede foto's is 
essentieel om de blik 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’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, 
de juiste indruk van een object te geven, 
zien we graag verschillende 
hoogwaardige foto's, waaronder:

● een 360 graden beeld van het 
object

● close-ups van belangrijke details, 
volgens de richtlijnen op de 
volgende pagina
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Richtlijnen foto’s
● De foto's moeten een driekwart vooraanzicht en een achteraanzicht van het model laten zien (zonder doos), 

gemaakt op een effen, neutrale achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond).

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

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

● Zorg voor close-ups van belangrijke details, zoals de motor en het interieur, vooral bij een cabriolet en voeg 
afbeeldingen toe van originele dozen en duidelijk leesbare foto's van het certificaat indien limited edition.

● Als u meer dan één model aanbiedt, toon dan ten minste één foto van alle modellen bij elkaar. Dit maakt het 
voor de koper duidelijker wat u verkoopt.
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