Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Stripveiling

Premium segment strips
Catawiki is de poort tot de wereld
van bijzondere strips en
verzamelobjecten.
Bij Catawiki helpen we de
gepassioneerde stripliefhebbers
bij het verzamelen,
door internationale
stripverzamelobjecten (strips,
3D-objecten, originele tekeningen
en prenten) aan te bieden
van premium kwaliteit die moeilijk
te vinden zijn.

Potentiële kopers zoeken op Catawiki naar speciale en
zeldzame strips, daarom selecteren onze interne
experts elk object persoonlijk voor onze veilingen,
zodat ze zeker weten dat de objecten 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 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!

Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zoeken we objecten die gerelateerd zijn
aan een stripauteur of -serie, die:
●

bewezen authentiek zijn en legaal geproduceerd

●

in ten minste goede conditie zijn, waarmee wordt
bedoeld:
○
compleet, geen ontbrekende pagina’s of
onderdelen
○
geen ernstige beschadigingen aan de kaft, rug,
pagina's of andere onderdelen

●

bijzonder zijn en niet algemeen verkrijgbaar in de
huidige markt en een verzamelwaarde hebben die
hoger is dan de originele verkoopprijs

●

werden geproduceerd in de 20e of 21e eeuw

●

worden geveild (als los object of gecombineerd) met
een minimumwaarde van € 50

Bieders zoeken op Catawiki naar bijzondere
objecten van premium kwaliteit van een
bepaalde stripauteur of -serie die moeilijk
te vinden zijn.

… gerelateerd aan een stripauteur of -serie
●

Originele tekeningen, kranten en tijdschriften met stripverhalen, stripseries, merchandise (gedrukt en
3D) ... alles kan verzamelwaardig zijn!

… bewezen authentiek zijn en legaal geproduceerd
●
●
●
●

Originele tekeningen, strips, 3D-objecten kunnen vals of illegaal geproduceerd zijn
We veilen alleen objecten die authentiek zijn en legaal mogen worden verhandeld
In de meeste gevallen zal de expert kunnen onderscheiden wat echt en legaal is
Bij twijfel wordt een bewijs van herkomst en / of een certiﬁcaat gevraagd
Over certiﬁcaten
○
Ontwerpers van 3D-objecten leveren over het algemeen een certiﬁcaat met het object
○
Voor bepaalde originele tekeningen kan een certiﬁcaat worden uitgegeven door de kunstenaar, de
rechthebbende of een stichting

✓

X
Vervalsingen kunnen bijna echt lijken...

… in goede tot uitstekende staat
●
●
●

Verzamelobjecten moeten in goede tot uitstekende originele staat zijn om geaccepteerd te worden
Redelijke of slechte staat wordt alleen geaccepteerd bij schaarse strips uit topseries
De rug of pagina's van zeer dure strips worden vaak gerestaureerd; zelfs gedeeltelijke restauraties moeten
altijd in de kavelbeschrijving worden vermeld

X

✓

… bijzonder: eerste druk of beperkte oplage
●
●
●

Verzamelwaardige 'klassieke' strips zijn eerste drukken uit de jaren 1920-1960
Herdrukken van klassieke strips zijn makkelijk verkrijgbaar en minder interessant
Vooral vanaf de jaren 1970 werden klassieke strips massaal herdrukt; hoewel deze herdrukken misschien oud
of
. origineel lijken, zijn ze meestal minder interessant
Als identieke exemplaren gemakkelijk te vinden zijn op de markt / op het internet voor minder dan € 50, dan is
het object niet geschikt om te veilen.
Tip: Een datum wordt niet altijd vermeld. Strips die na 1970 zijn gedrukt, hebben een ISBN-nummer of barcode.
Tip 2: De datum in de Kuifje strips is niet het jaar van productie, maar het jaar van het oorspronkelijke
auteursrecht.

X

✓

Voorkant en achterkant van een Nederlandse
(softcover) heruitgave in kleur uit 1981, met vermelding
van ISBN en copyright '1946' (!) - niet bijzonder

Voorkant en achterkant van de zeldzame eerste
Nederlandse kleureditie (hardcover) uit 1947, met
vermelding van copyright '1947'- zeer
verzamelwaardig

Hoe kan de waarde bepaald worden?
Om geaccepteerd te worden voor een veiling, heeft een object minstens:
●

Verzamelwaarde
○
dit betekent dat de huidige marktwaarde van
dat object hoger is dan de oorspronkelijke
verkoopprijs
○
schommelt vaak, kan toenemen en afnemen
○
wordt sterk beïnvloedt door vraag en aanbod
en externe omstandigheden; bijvoorbeeld:
toename dankzij een succesvolle ﬁlm, afname
na de ontdekking van een grote voorraad
zeldzame eerste drukken
○
eenmaal afgenomen, komt de verzamelwaarde
zelden terug; in tegenstelling tot de
aandelenmarkt is verkopen beter dan wachten
tot de waarde stijgt

●

Tweedehands waarde
○
betekent meestal dat een object
maximaal 30-40% waard is van de
originele verkoopprijs
○
blijft over het algemeen stabiel
○
in veilingen verkopen deze objecten
meestal onder de marktwaarde; daarom
dienen meerdere objecten te worden
toegevoegd aan het kavel om voor de
veiling te worden geaccepteerd.
Om de verzamelwaarde te checken, vergelijk:
a.
verkoopprijzen in winkels
b.
catalogi zoals BDM (FR),
Overstreet (VS), Catawiki (NL) etc.
c.
veilingresultaten

‘Oud’ is niet synoniem voor ‘veel gezocht’ en ‘waardevol’

Hoe beschrijft u de conditie op de juiste manier
●
●
●
●

De conditie is van het grootste belang voor een verzamelaar
Een Europese strip dat na 1980 is uitgegeven, moet zeer goed / bijna nieuw zijn
Alleen complete strips komen in aanmerking voor de veiling
Matige of slechte conditie wordt alleen geaccepteerd in het geval van zeer schaarse strips uit topseries
Richtlijnen conditie
Bijna nieuwstaat - In dezelfde uitstekende staat
als toen het werd uitgegeven en verkocht. Het
strip is mogelijk een keer geopend en gelezen,
maar het boek bevat geen beschadigingen aan
de rug (binding), zijkanten of pagina's en vertoont
geen kreuken.
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Zeer goede staat - Vertoont enkele kleine,
onbeduidende tekenen van slijtage - op de rug,
kaft, zijkanten of pagina's, mogelijk één kreukje of
licht kleurverlies. Eventuele beschadigingen
moeten worden gemeld door de verkoper.

Zorg ervoor dat u alle gebreken vermeldt en een foto toevoegt waarop eventuele beschadigingen zichtbaar
zijn. Dit helpt om retouren van kopers te voorkomen.

Hoe beschrijft u de conditie op de juiste manier
Richtlijnen conditie
Goede staat - Het doorsnee gebruikte strip met
slijtage door lezen en opbergen, vooral op de
rug, de zijkanten en in de hoeken, met
verschillende kreukjes. Eventuele gebreken
moeten worden gemeld door de verkoper.
Redelijke staat - Versleten boek: rug, kaft,
zijkanten, pagina's etc., kunnen versleten zijn,
pagina's kunnen zijn gescheurd. Alle gebreken
moeten worden gemeld door de verkoper.
Slechte staat - Erg versleten maar nog steeds
compleet: beschadigde rug, pagina's zijn
gescheurd, etc. Dit exemplaar kan vies,
geschaafd of bevlekt zijn en kan losse
bindingen, pagina's, etc. hebben. Eventueel
missende delen moeten worden vermeld.
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US Comics worden beoordeeld volgens Overstreet/CGC-norm
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Voorbeelden van gezochte bijzondere objecten
●

We hebben gerichte wekelijkse veilingen in 5
verschillende talen:
●
●
●

Frans
●
Nederlands ●
Italiaans

Duits
Engels (US comics)

Voorbeelden van gezochte bijzondere objecten
●
●

Strips in alle andere talen worden alleen geaccepteerd als ze passen in een speciale veiling,
gerelateerd aan één thema of auteur
Disney - Hergé - Vandersteen - Hugo Pratt - Moebius, etc.

Voorbeelden
●
Spaans
●
Deens
●
Zweeds
●
Grieks
●
Taiwanees
●
Perzisch
●
...

Voorbeelden van gezochte bijzondere objecten
●

Originele tekeningen van alle tijden, uit alle series, in alle talen worden geaccepteerd

Voorbeelden van gezochte bijzondere objecten
●

Vintage kranten en tijdschriften uit de jaren 1920-1960 in
verschillende talen die strips bevatten kunnen
verzamelwaardig zijn

Voorbeelden van gezochte bijzondere objecten
●

Stripmerchandise&curiosa: alles dat vintage / in beperkte oplage is, kan verzamelwaardig zijn

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.

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.

Hoe dient u een kavel in voor een veiling
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Voor een verzamelaar zijn details uiterst belangrijk! De vereiste informatie bevat:
Naam van de stripserie of -held: zoals gespeld op de cover
Reeksnummer en originele titel: als het om meer dan 2 items gaat, speciﬁceer dan alle nummers en titels in de
beschrijving
Binding: losse pagina / softcover / hardcover
Jaar van publicatie: gebruik het jaar van wettelijk depot indien vermeld
Conditie: vermeld de algemene staat evenals kleine beschadigingen of slijtagesporen in de beschrijving
Bijzonderheden en extra’s: beperkte oplage, genummerd, gesigneerd, met certiﬁcaat, met originele verpakking, etc.
Uitgever
Auteur

Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips om u te laten weten welke informatie we over uw
kavel nodig hebben. De velden die u invult, helpen u de informatie te presenteren op een manier die makkelijk is voor de koper
om te lezen.
Aanvullende informatie, speciﬁek voor dit object, kan aan de beschrijving worden toegevoegd - kopieer deze echter niet
van Wikipedia
●
Type object, taal, afmetingen (bij afwijkend formaat), wijze van verpakking en verzending

Richtlijnen indienen kavels

Foto’s
Om onze experts, evenals onze bieders, het object
goed te kunnen laten beoordelen, ontvangen we graag
minimaal 3 foto’s van hoge kwaliteit waarop is te zien:

●

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.

●
●
●

de cover, de achterzijde en de rug van elk strip,
inclusief de randen
close-ups van eventuele gebreken
gedrukte uitgeversinformatie (colofon) indien
relevant
(indien aanwezig) handtekening en certiﬁcaat

Hoe u aantrekkelijke foto’s maakt
●
●
●

●
●

Neutrale achtergrond: afbeeldingen moeten op een effen, neutrale (bij voorkeur witte) achtergrond worden
gemaakt
Voorkom aﬂeidingen: toon alleen het object dat wordt geveild; geen zelfportretten, handen, etc.
Toon het kavel: voor een verzameling of serie strips is het belangrijk om een afbeelding te tonen van alle
boeken samen, met de kaft van de meest aantrekkelijke duidelijk bovenop. Plaats ze op zo'n manier dat alle
ruggen duidelijk te zien zijn
Toon de conditie: alleen met close-ups van belangrijke details zoals de rug, alle hoeken en randen overtuigt u
een bieder dat een strip in een zeer goede of bijna nieuwe staat verkeert
Leesbaar: van essentiële informatie zijn leesbare foto's nodig, zoals handtekeningen, relevante informatie van
de uitgever met betrekking tot de eerste druk, een certiﬁcaat bij beperkte oplage, enz.
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Bedankt.

