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Richtlijnen producten en indienen
kavels

Premium segment horloges
Bij Catawiki veilen we
exclusieve, vintage en populaire pols- en
zakhorloges van alle gerenommeerde
merken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame horloges, 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.
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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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Voor onze veilingen zoeken en selecteren we
persoonlijk horloges die voldoen aan de volgende
kenmerken:

Productrichtlijnen

echte moderne en vintage polshorloges en
zakhorloges
gemaakt voor heren en dames (geen

Bij Catawiki veilen we exclusieve, vintage en
populaire pols- en zakhorloges van alle
gerenommeerde merken.

kinderhorloges)
uit een lijst van gerenommeerde makers
In werkende en draagbare conditie
○ defecte / beschadigde onderdelen moeten
eerst worden gerepareerd om geschikt te
zijn voor onze veilingen
Alle horloges moeten tenminste een waarde te hebben
van € 150 of € 100 voor horloges die zijn gemaakt
voor 1980.

Voorbeelden van gewenste merken

Lijst van gerenommeerde merken
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Lijst van gerenommeerde merken
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Lijst van gerenommeerde merken
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Conditie
●

Alle horloges moeten in werkende en draagbare conditie zijn
Om voor de veiling in aanmerking
te komen moeten
gebroken/beschadigde delen
worden gerepareerd
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Richtlijnen
indienen kavels
Potentiële kopers bieden eerder op een
kavel met een goede beschrijving, waarbij
alle relevante informatie duidelijk wordt
vermeldt en met, uiteraard, prachtige foto's.

Beschrijving kavel
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
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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:
● Merk- en modelnaam
● Productiejaar (of tijdperk indien onbekend)
● Geslacht: dames- of herenhorloge
● Diameter van de kast zonder het kroontje
● Materiaal en fijnheid van de kast (bijv. staal of 14 karaat goud).
● Gewicht van het horloge in gram (indien gemaakt van solide 9.14 of 18 karaat goud)
● Materiaal en formaat van de band of armband
● Gedetailleerde beschrijving van de originaliteit van het horloge: onderhoud of onderdelen die later
zijn toegevoegd moeten worden vermeld en gefotografeerd
● Beschrijving van de conditie - eventuele opvallendheden dienen te worden vermeld
● Vermeld welke documentatie toegevoegd is
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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, het
object goed te kunnen laten beoordelen,
hebben we minimaal 5 foto's van hoge kwaliteit
nodig, met daarbij:
●
●

een weergave van 360 graden
close-ups van belangrijke details, volgens
de richtlijnen op de volgende pagina

Richtlijnen foto’s
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●

We zien graag minstens 5 zeer duidelijke foto’s met hoge resolutie van de voorkant, zijkanten,
achterkant, band, gesp en accessoires. Bij bepaalde merken en modellen kunnen experts om extra foto's
vragen van het serienummer, documentatie, referentienummer en andere details.

●

Fotografeer uw horloge voor een effen, neutrale achtergrond.

●

Zorg ervoor dat de foto's alleen het object / de objecten tonen die u wilt veilen. Vermijd zelfportretten,
blote vingers, handen of andere lichaamsdelen..
●

Neem close-upfoto's van alle merken, keurmerken, en merknamen.

●

Voeg foto’s toe van de originele garantiedocumenten, kassabonnen,
onderhoudspapieren en alle andere relevante documenten.

Richtlijnen foto’s
Zorg ervoor dat u scherpe foto’s van hoge kwaliteit levert en alleen het horloge
presenteert dat u wilt veilen.
In het geval dat u meerdere objecten veilt, zien
we graag aparte foto’s van de losse objecten,
evenals een foto met alle aangeboden
objecten samen.
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