Richtlijnen
indienen en
acceptatie
ANTIEK

Antiek Premiumsegment
Op Catawiki veilen wij een brede selectie aan
authentieke antieke meubels en woondecoratie,
evenals kunstvoorwerpen en objecten voor dagelijks
en industrieel gebruik.
We richten ons op items die moeilijk te vinden zijn en
die aantrekkelijk zijn voor enthousiaste liefhebbers.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en interessante objecten, selecteren onze
interne experts elk object persoonlijk voor onze
veilingen. Zij zorgen ervoor dat de objecten van
topkwaliteit zijn en op de beste manier worden
gepresenteerd.
Deze selectie door experts zorgt ervoor dat onze
bieders enthousiast blijven, omdat ze zeldzame en
speciale objecten kunnen vinden waarin ze
geïnteresseerd zijn. Het helpt ook om onze verkopers
een ﬁjne verkoopervaring te bieden.

Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. We richten ons op premiumproducten die echt de aandacht van
kopers trekken. Dit biedt kansen voor succes voor u.
De 14 miljoen mensen die Catawiki elke maand bezoeken, leveren ons waardevolle informatie over waar ze
gepassioneerd over zijn en wat ze willen kopen.
Met uw hulp willen we ervoor zorgen dat we aan deze hoge vraag voldoen en de speciale objecten kunnen
aanbieden waar ons groeiende aantal bieders naar op zoek is.
In deze richtlijnen hebben we de speciale objecten gedeﬁnieerd die bieders zoeken in onze antiekveilingen. We
zullen ook uitleggen wat u nodig heeft om uw antiek met succes op de veiling aan te bieden.
Onze experts en accountmanagers staan voor u klaar om u te begeleiden naar succes op Catawiki.
Bedankt voor uw deelname aan deze spannende reis!

Productrichtlijnen

Let op: antiek is onderhevig aan trends, dus de vraag
kan ﬂuctueren. Daarom is het mogelijk dat een object
dat we in het verleden hebben geaccepteerd, nu
misschien niet meer wordt geaccepteerd.

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar een ruim
assortiment aan antiek. Waaronder:
●

Decoratieve voorwerpen, kunstvoorwerpen,
religieuze voorwerpen, voorwerpen voor dagelijks
en industrieel gebruik, keramiek en glaswerk
gemaakt tot 1900.

●

Meubilair gemaakt tot 1920.

●

Sculpturen gemaakt tot 1940.

●

Tuinbeelden en historische bouwmaterialen
gemaakt tot nu.

●

Zilveren en gouden voorwerpen gemaakt tot nu.

Dit antiek moet aan de volgende eisen voldoen:
●

Bij voorkeur in goede staat.

●

Minimale waarde van € 100 waard per kavel.

●

Verzendkosten evenredig met de waarde van het
object.

Antiek meubilair
●
●
●

We zijn op zoek naar een brede selectie aan originele kwaliteitsmeubels die gemaakt zijn tot 1920,
waaronder:
Zitmeubels
●
Eetkamermeubels
●
Tafels en schrijftafels
Lampen en kroonluchters
●
Boekenkasten en kasten
●
Kasten en slaapkamermeubels

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote beschadigingen.
Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm en
kenmerken behoudt.
Wijzigingen
Items kunnen worden veranderd, zolang ze nog kunnen worden gebruikt voor hun
oorspronkelijke doel (bijv. een eettafel die in tweeën wordt gezaagd om er twee demi-lune
wandtafels van te maken).
Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

Tuinbeelden en historisch bouwmateriaal
We zijn op zoek naar een brede selectie aan objecten van hoge kwaliteit die gemaakt zijn tot nu,
waaronder:

●
●
●

Patio en tuinmeubilair
Zonnewijzers

●
●

Fonteinen
Plantenbakken

●
●

Tuinornamenten
Beelden

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruik.
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.
Wijzigingen
Objecten kunnen worden aangepast, zolang ze nog kunnen worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel.
Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm
en kenmerken behoudt.
Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

Antieke decoratieve objecten
●

We zijn op zoek naar een brede selectie aan objecten van hoge kwaliteit die gemaakt zijn tot 1900,
waaronder:

●
●
●

Spiegels
Wandblakers en wandarmen
Automaten en mechanische
muziekdozen

●
●
●

Kleine decoratieve
objecten
Vazen en schalen
Kaarsenhouders

●
●
●

Dienbladen
Serveerschalen
Opbergobjecten

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.
Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm en
kenmerken behoudt.
Wijzigingen
Objecten kunnen worden aangepast, zolang ze nog kunnen worden gebruikt voor hun
oorspronkelijke doel.

Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

Antieke kunstvoorwerpen en religieuze
voorwerpen
●

We zijn op zoek naar een brede selectie aan objecten van hoge kwaliteit die gemaakt zijn tot 1900,
waaronder:

●
●
●

Houtsnijwerk
Collecteschalen
Vijzels en stampers

●
●
●

Grapes en lavabo‘s
Kruisbeelden en Corpus Christi
Reliekhouders en monstransen

●
●

Kandelaars en kandelabers
Religieuze iconen

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote beschadigingen.
Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm en kenmerken
behoudt.
We accepteren echter geen antieke religieuze iconen die in de 20e eeuw opnieuw zijn
geschilderd.
Wijzigingen
Objecten kunnen worden aangepast, zolang ze nog kunnen worden gebruikt voor hun
oorspronkelijke doel.
Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of leeftijdsgebonden
(antieke) waarde.

(Antiek) zilver en goud
●

We zijn op zoek naar een brede selectie aan objecten van hoge kwaliteit die gemaakt zijn tot nu, waaronder:

●
●
●

Manden en dozen
Zoutvaatjes en kruidenschaaltjes
Presenteerbladen, dienbladen en
schalen
Vazen en reukﬂessen

●

●
●
●
●

Sauskommen
Kopjes en onderzetters
Bokalen
Mokken en kannen

●
●
●
●

Kandelaars
Kofﬁe- en theepotten
Bestek
Frames

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.
Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm en kenmerken behoudt.

●
●
●

Antieke voorwerpen voor dagelijks en industrieel
gebruik
We veilen ook een brede selectie aan authentieke antieke objecten die tot 1920 zijn gemaakt, waaronder:
Badkamer- en keukenapparatuur (bijv.
gootstenen, wastafels, fornuizen)
Samovars en kraantjespotten

●
●
●

Wandelstokken
Sloten en sleutels
Apparatuur voor de
open haard

●
●
●

Wetenschappelijke instrumenten
Verzamelwaardige maritieme apparatuur
Industriële apparatuur (bijv. boekpersen)

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.
Wijzigingen
Objecten kunnen worden aangepast, zolang ze nog kunnen worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel.

Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm
en kenmerken behoudt.

Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

Sculpturen
●

We veilen ook een brede selectie aan sculpturen van een hoge kwaliteit die tot 1940 zijn gemaakt,
waaronder:

●
●

Bustes
Groepen

●
●

Reliëfs
Fragmenten

●
●

Beelden
Corpus Christi

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.

Restauraties
Objecten moeten zijn gerestaureerd op een manier die hun oorspronkelijke vorm
en kenmerken behoudt.

Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

Antiek aardewerk
●
●
●
●
●

We veilen ook een brede selectie aan antiek aardewerk, waaronder:
Bekers
Tazza‘s
Tegels
Schalen

●
●
●

Onderborden, borden en schotels
Figuren en beeldjes
Urnen en vazen

●
●
●

Kofﬁe-, thee- en dinerservies
(Schenk)kannen
Groepen

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
Afhankelijk van hun leeftijd en hoe zeldzaam ze zijn, kunnen we sommige objecten accepteren die in
slechtere staat zijn of die wat stukjes missen. Dit is afhankelijk van de waarde en de vraag naar deze
objecten.
Afbrokkeling en slijtage wordt geaccepteerd voor faience en majolica (aardewerk), maar niet voor porselein

Restauraties
Objecten moeten
professioneel zijn
gerestaureerd op een
manier die hun
oorspronkelijke vorm en
kenmerken behoudt.

Fragmenten
We accepteren zeldzame
fragmenten en fragmenten met
decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke)
waarde.

Antiek glaswerk
●

We veilen ook een brede selectie aan antiek glaswerk, waaronder:

●
●
●

Karaffen en decanteerﬂessen
Presse-papiers
Peper- en zoutvaatjes

●
●
●

Drinkglazen
Bokalen en tazza‘s
Vazen, potten en kannen

●
●
●

Schalen
Kandelaars
Reukﬂessen

Staat
We accepteren objecten in de volgende staat:
●
Als nieuw: ongebruikt
●
Uitstekende staat: onberispelijk, zonder gebreken en niet gerestaureerd
●
Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen
●
Goede staat: lichte gebruikssporen met lichte sporen van leeftijd.
●
Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken en oppervlakte krassen, maar geen grote
beschadigingen.

Restauraties
Objecten moeten professioneel zijn
gerestaureerd op een manier die hun
oorspronkelijke vorm en kenmerken
behoudt.

Fragmenten
We accepteren zeldzame fragmenten
en fragmenten met decoratieve of
leeftijdsgebonden (antieke) waarde.

●

Objecten die niet geschikt zijn voor onze
veilingen
Stukken die visueel en stilistisch niet in overeenstemming zijn met de meeste objecten uit die periode.

●

Gecombineerde kavels (een combinatie van afzonderlijke items die oorspronkelijk geen deel uitmaken van dezelfde set of die niet uit
hetzelfde land of uit dezelfde stilistische periode afkomstig zijn).

●

Objecten die in massa zijn geproduceerd (en niet met de hand zijn gemaakt of afgewerkt).

●

Stukken die niet zeldzaam zijn of een lage verzamelwaarde hebben (zoals gietijzeren vazen, beelden en ornamenten).

●

Objecten met handtekeningen van onbekende kunstenaars of makers.
○
Objecten zonder vakmanschap en/of kwaliteit.

●
●
●

Goedkopere stukken met schade waardoor de waarde tot onder € 75 zakt.
○
Zilveren objecten met alleen gegoten keurmerken, zilver met een laag gehalte en ongemerkt, ongetest zilver.
De volgende objecten zijn niet geschikt voor onze antiekveilingen, maar we kunnen ze misschien wel accepteren voor andere
Catawiki-veilingen als ze voldoen aan de relevante criteria:
●
●
●
●
●

Decoratieve voorwerpen, religieuze voorwerpen, kunstwerken, aardewerk, glaswerk en meubilair gemaakt na 1920.
Schrijfmachines, telefoons, 20e-eeuwse iconen, reproducties, kinderwagens en naaimachines.
Ongemerkt Aziatisch zilver.
Sieraden, munten, bullion, wapens en horloges.
Verzilverd of gelamineerd zilveren objecten.

Objecten die niet geschikt zijn voor onze veilingen

Bewijs van echtheid
Kopers bieden eerder op uw kavel als ze weten dat
het authentiek is.
Daarom vragen we om aanvullende documentatie
voor bepaalde objecten met een hoge waarde.

Om ons te helpen bij het evalueren van objecten met een
geschatte waarde boven € 5.000, kunnen we om een van
de volgende zaken vragen:
●

Oude foto's die het object laten zien in een
huiselijke setting.

●

Originele rekeningen of bonnen voor het object.

●

Museum- of veilinghuis catalogi die het object
beschrijven.

Richtlijnen
indienen kavels
Potentiële kopers bieden eerder op kavels met een
goede beschrijving, waarbij alle relevante informatie
duidelijk wordt weergegeven.

Kavelbeschrijving
Om potentiële kopers aan te moedigen om op uw
kavel te bieden, vragen we u een gedetailleerde
beschrijving van uw items(s) toe te voegen. De
beschrijving moet uitgebreid en eerlijk zijn en
voldoen aan de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen indienen kavels
Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips om u te laten weten welke informatie we
over uw kavel moeten weten. De velden die u invult, helpen u om de informatie te presenteren op een manier die de
koper gemakkelijk kan lezen.
De vereiste informatie omvat:
●
Aantal items in uw kavel
●
Type object
●
Materiaal
●
Ontwerper of kunstenaar, indien bekend
●
Fabrikant of merk, indien van toepassing
●
Stijl
●
Geschatte periode waarin het gemaakt werd
●
Land van oorsprong
●
Afmetingen (hoogte, breedte, lengte)

●

Staat. Beschrijf de algehele staat van uw object en
gebruik het beschrijvingsveld om eventuele
onvolkomenheden of reparaties in detail te
beschrijven. Beschrijf voor mechanische items of
het object in werkende staat is en correct
functioneert, of dat het moet worden gerepareerd
of onderhouden.

●

Beschrijving en aanvullende informatie. Gebruik het
beschrijvingsveld om het verhaal van uw speciale
object te vertellen.

Materialen waar CITES-voorschriften op
van toepassing zijn
Bij Catawiki nemen we onze CITES-verantwoordelijkheden zeer serieus. We willen verkopers en kopers beschermen, maar bovenal willen
we helpen om wilde dieren te beschermen.
Deze voorschriften betekenen dat we certiﬁcaten nodig hebben voor objecten die zijn gemaakt met behulp van delen van bepaalde
diersoorten. Lees onze CITES-richtlijnen voor meer informatie. De CITES-regels en -voorschriften zijn onderhevig aan regelmatige
wijzigingen en updates. We raden u ten zeerste aan om te controleren of deze regels van toepassing zijn op het object dat u wilt verkopen.
De volgende links bevatten alle informatie die u nodig heeft:
●

●

EU CITES-voorschriften
Voor meer informatie over de
EU-voorschriften voor CITES-bijlagen B,
C en D, gaat u naar
http://ec.europa.eu/environment/CITES/
pdf/trade_regulations/short_ref_guide.
pdf - see Page 16
EU-certiﬁcaat
Als u een EU-certiﬁcaat (in het Engels)
wilt aanvragen, gaat u naar
https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/a
ttachment_data/ﬁle/704851/form-fed1
012.pdf

●

CITES lijst en updates
Voor een up-to-date lijst van CITES-soorten gaat u naar
www.speciesplus.net (kijk op Wikipedia voor de Latijnse soortnamen) of
http://checklist.cites.org

●

Voor regelmatige CITES e-mailupdates, inclusief soortenlijsten, gaat u naar
https://www.CITES.org/

●

EU CITES-autoriteiten
Voor een lijst van de huidige CITES-autoriteiten in de EU gaat u naar
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.p
df

●

Erkende geautoriseerde taxateurs
Vraag uw accountmanager om informatie over geautoriseerde taxateurs per
EU-lidstaat.

Richtlijnen foto‘s
Foto's
Om onze experts en onze bieders het object goed te
kunnen laten beoordelen, hebben we minimaal 6
foto's van hoge kwaliteit nodig met:
Het opnemen van goede foto's is de sleutel om de
aandacht van bieders te trekken en ervoor te
zorgen dat ze bieden op uw kavel.
Online kopen betekent dat bieders geen kans
krijgen om uw kavel persoonlijk te bekijken. Daarom
zijn gedetailleerde foto‘s van hoge kwaliteit erg
belangrijk.

●
●

Een 360-graden beeld van het object
Close-ups van belangrijke details, volgens de
onderstaande richtlijnen

Richtlijnen foto‘s
●

Maak foto's van alle kanten. Zorg voor minimaal 6 foto's van het kavel, met de voor-, achter en binnenkant (indien van toepassing) en
bovenkant, onderkant en zijaanzicht van het item.

●

Biedt u meerdere items in één kavel aan, voeg dan één foto toe van alle items samen, evenals gedetailleerde foto's van elk item
afzonderlijk.

●

Neem close-ups van belangrijke details, waaronder handtekeningen, monogrammen, eventuele decoratieve details, logo's, titels of
inscripties.
○
Voor religieuze iconen: als het item een riza heeft, voeg dan een foto toe zonder de riza.
○
Voor zilver en goud: voeg een close-up toe van de keurmerken.

●

Gebruik een effen en neutrale achtergrond. Objecten die gefotografeerd zijn voor een schone witte, grijze of zwarte achtergrond hebben
een professionele uitstraling die aantrekkelijk is voor bieders. Voor zilver, zorg ervoor dat het object schoon en gepoetst is.

●

Voeg foto's toe van eventuele onvolkomenheden, vlekken en restauraties om annuleringen na de verkoop te voorkomen.

●

Gebruik geen stockfoto's of afbeeldingen die zijn gedownload van het internet.

●

Vermijd zelfportretten. Vermijd het opnemen van lichaamsdelen in de foto's. U kunt witte handschoenen gebruiken om foto's van details
te maken.

●

Laat alleen het item zien dat u verkoopt. Neem geen details op van de kamer (bijv. meubels, gordijnen). Fotografeer het object niet in
een huiselijke setting, zoals op een bank. Maak geen foto's van het object buitenshuis met een tuin of landschap op de achtergrond (met
uitzondering van tuinornamenten).

●

Fotografeer bij daglicht of met professionele verlichting. Een ﬂitser of kunstlicht kan ervoor zorgen dat de kleuren of materialen er
anders uitzien, waardoor de foto's minder nauwkeurig zijn.

Voorbeelden van geschikte foto's:

✓

Voorbeelden van geschikte foto's:

✓

Voorbeelden van ongeschikte foto‘s:

Bedankt.

