Richtlijnen
indienen en
acceptatie
ARCHEOLOGIE

Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een premiumsegment, wat
meer kansen creëert voor u en voor ons.
Van de 14 miljoen bezoekers die elke maand ons platform bezoeken, 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 zo enthousiast van wordt dat ze deze willen
kopen.
In deze richtlijnen hebben we gedeﬁnieerd naar welke bijzondere objecten bieders op zoek zijn in onze veilingen.
Hierin vermelden we ook wat we van u nodig hebben 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. Ons doel is
om ons op een manier te ontwikkelen die beter aansluiten op uw wensen.
Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen en begeleiden bij uw succes op Catawiki.
Bedankt dat u ons vergezeld tijdens deze spannende reis!

Premiumsegment Archeologie
Authenticiteit - kwaliteit - wettelijke naleving

Bij Catawiki we nemen de beste archeologische
objecten op in onze veilingen.
Deze unieke objecten zijn echt voor iedereen: van
speciale objecten voor de beginnende
verzamelaar tot waardevolle objecten voor de
ervaren verzamelaar.

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

Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:
●

Bij Catawiki veilen we echte archeologisch objecten
of antiquiteiten
uit het prehistorische tijdperk,
van oude beschavingen incl. Romeinse,
Griekse en Egyptische periodes en uit
de vroege middeleeuwen.

verzamelobjecten en decoratieve originele
voorwerpen (door de mens gemaakt), structuren of
oude vondsten die dateren vóór 1000 die
○

verschillende culturele achtergronden hebben

○

in goede staat zijn of ten minste professioneel
gerestaureerd of gerepareerd zijn op zo’n
manier dat het oorspronkelijke uiterlijk of de
constructie niet verloren is gegaan

○

een waarde van ten minste € 75 hebben

○

afkomstig zijn uit landen die voldoen aan de
UNESCO-conventie van 1970 en zijn verkocht in
landen die voldoen aan de nationale wetten
inzake cultureel erfgoed

○

een gedetailleerde herkomst hebben

Verzamelstukken en decoratieve objecten daterend voor 1000 na. Chr.
We zijn op zoek naar originele voorwerpen, structuren of oude vondsten, incl. fragmenten en complete (door de
mens gemaakte) objecten die:
●

van belang zijn voor verzamelaars, bijv. vanwege hun culturele oorsprong, hun typologie, de historische plek waar
ze werden gevonden of omdat ze in het bezit waren van belangrijke personen

●

ter decoratie van een interieur dienen

●

inclusief prehistorische gereedschappen,
wapens, potten, glas en sculpturen

●

met verschillende culturele
herkomsten, variërend
van de prehistorie tot
de Oude Grieken,
Romeinen en Egyptische
periodes,
Nabije Oosten

Voorwerpen die alleen geschikt zijn in groepen of met meerdere objecten
Sommige veelvoorkomende objecten kunnen in groepen van meerdere objecten worden aangeboden om (commercieel)
aantrekkelijke kavels te creëren:
●

fragmenten van simpele of gangbare objecten gemaakt van zilver of goud

●

eenvoudige vuursteenkoppen en bronzen pijlpunten of gereedschappen

●

eenvoudige veelvoorkomende bronzen en ijzeren ringen, broches, gereedschap, etc.

Artefacten en antiquiteiten van Aziatische oorsprong zijn niet geschikt voor onze
archeologische veilingen, maar kunnen worden aangeboden in onze speciale Aziatische
kunst- en antiekveiling

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten

Alledaagse Romeinse bronzen ﬁbulae (knie-, geproﬁleerde, boog- en
kruisboogﬁbulae)
●
●

Als ze intact zijn met pin, zijn ze geschikt in groepen van 5 tot 10.
Als ze zonder pin zijn of gerestaureerd, zijn ze geschikt in groepen van
meer dan 50.

Voorbeelden van alledaagse Romeinse
ﬁbulae

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten
Hangers
● Gewone bronzen hangers uit de
middeleeuwse/Viking-periode met een eenvoudig
ontwerp die beschadigd of ernstig gecorrodeerd zijn, zijn
geschikt in groepen van meer dan 3.

●

Gewone eenvoudige bronzen hangers uit alle periodes
met een eenvoudig ontwerp die beschadigd of ernstig
gecorrodeerd zijn, zijn geschikt in groepen van meer dan
3.

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten
Kruizen
Gewone middeleeuwse platte bronzen kruizen zijn geschikt in groepen van 5 tot 10.

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten

Ringen
●

Romeinse/middeleeuwse bronzen ringen met een eenvoudig
ontwerp die beschadigd of ernstig gecorrodeerd zijn, zijn geschikt
in groepen van 5 tot 10.

Armbanden
Bronzen eenvoudige armbanden met eenvoudige versieringen en uit
alle periodes die beschadigd of ernstig verroest zijn, zijn geschikt in
groepen van meer dan 10.

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten

Vuurstenen gereedschap en pijlpunten
●

Prehistorische gewone en eenvoudige
vuurstenen gereedschappen met slechts
een paar retouches zijn geschikt in
groepen van meer dan 50.

●

Prehistorische stenen/vuurstenen
pijlpunten (Afrikaans) die kleiner zijn dan
4 cm zijn geschikt in groepen van meer
dan 30.

Artefacten die alleen geschikt zijn in groepen van meerdere objecten

Pijlpunten
●

Bronzen Scythische pijlpunten zijn geschikt in
groepen van meer dan 50.

●

Pijlpunten uit de bronstijd uit het Nabije
Oosten zijn geschikt in groepen van
meer dan 5.

●

IJzeren pijlpunten die beschadigd of ernstig verroest zijn uit de middeleeuwen
zijn geschikt in groepen van meer dan 20.

Uitzonderingen: vuurstenen gereedschappen en kruizen die we
accepteren als afzonderlijke stukken
Vuurstenen en pijlpunten arrowheads
●

Interessante prehistorische
vuurstenen gereedschappen met
een goede retouchering kunnen als
losse stukken worden aangeboden.

Kruizen
●
Reliekkruisen, zilveren kruisen en
kruizen met email kunnen als losse
stukken worden aangeboden, omdat
ze normaal gesproken hogere prijzen
opleveren als ze afzonderlijk worden
aangeboden.

Uitzonderingen: hangers accepteren we als losse
stukken
Hangers
●

Middeleeuwse Viking-periode bronzen hangers
met een interessant ontwerp, onbeschadigd en
met patina kunnen als afzonderlijke stukken
worden aangeboden.
Bronzen hangers met een interessant ontwerp,
onbeschadigd en met patina kunnen worden
aangeboden als losse stukken.

Uitzonderingen: ringen en armbanden accepteren we als losse stukken
Ringen
●

Romeins/middeleeuwse bronzen ringen met een interessant
ontwerp en in goede staat kunnen als losse stukken aangeboden
worden.

Bronzen ringen uit de Vikingperiode met een interessant
ontwerp en in goede staat kunnen worden aangeboden
als losse stukken.
Armbanden
Bronzen armbanden met een interessant ontwerp,
uit alle periodes en in goede staat kunnen als losse stukken
aangeboden worden.

Voorwerpen die niet geschikt zijn voor de veilingen
Bepaalde objecten vinden we niet geschikt voor onze veilingen, omdat deze doorgaans weinig interesse
opwekken bij onze bieders of wettelijk niet toegestaan zijn. Hieronder vallen:
●

objecten gemaakt van menselijke resten

●

objecten die te klein zijn of onbeduidende fragmenten van veelvoorkomende objecten
○

die niet gemaakt zijn van edele metalen

○

die geen speciﬁeke stijlkenmerken vertonen die duidelijk aan een bepaalde periode kunnen worden
toegewezen

✗

✗

✗

Conditie
Om in een veiling te kunnen worden opgenomen, moeten objecten of fragmenten in een staat zijn die goed
genoeg is om verzameld en gepresenteerd te worden. Dit betekent dat we naast intacte objecten ook objecten
accepteren die:
●
●
●

mogelijk beschadigd zijn
samengesteld zijn uit verschillende passende fragmenten
professioneel gerestaureerd of gerepareerd zijn, op zo’n manier dat hun oorspronkelijke uiterlijk of constructie
niet verloren is gegaan

Intacte objecten

Object in goede conditie

Conditie

Professioneel gerestaureerde of gerepareerde
fragmenten die nog steeds gepresenteerd
kunnen worden.

Conditie

Beschadigde, maar complete
objecten

Object bestaande uit fragmenten
van meerdere stukken (gesp en
riembevestiging)
Glas met
barsten

Gerepareerd object

Object gerestaureerd tot zijn
oorspronkelijke staat

Conditie
Objecten die in een staat zijn die niet fatsoenlijke genoeg is om te verzamelen en presenteren, wekken weinig
tot geen interesse op bij bieders en zijn daarom niet geschikt voor onze veilingen. Hieronder vallen:
●
●
●

objecten die helemaal niet of niet professioneel gerestaureerd zijn
objecten die gerestaureerd of gerepareerd zijn op zo’n manier dat hun oorspronkelijke uiterlijk of constructie is
veranderd
objecten die samengesteld zijn uit verschillende fragmenten die niet passen/niet lijken op dezelfde periode en
stijl

✗
(algemene) objecten met zware
erosie

✗
Glas dat gerestaureerd is en samengesteld is
uit fragmenten, waardoor de vorm veranderd
is en niet meer overeenkomt met de
oorspronkelijke staat

Vereisten voor importeren en
exporteren van culturele
objecten

Het verhandelen van oudheden wordt bepaald door
een aantal nationale en internationale voorschriften.
De UNESCO-conventie van 1970 met betrekking tot
de illegale handel in antiquiteiten is een wereldwijde
reeks regels die erop gericht is de illegale handel in
cultuurgoederen en antiquiteiten tegen te gaan.

Van verkopers en kopers wordt verwacht dat zij
alle redelijke stappen nemen om de wettigheid van
wat zij kopen en verkopen te garanderen, om niet
in strijd te zijn met het Verdrag.
Bij Catawiki selecteren onze experts elk object
persoonlijk voor onze veilingen en zij streven
ernaar om de herkomst van elk kavel te veriﬁëren
om te zorgen voor wettelijke naleving tijdens het
handelen.

Juridisch kader voor de handel in antiquiteiten
Het exporteren van culturele goederen, zoals kunst en antiek, is onderworpen aan strikte regels, vastgelegd in
wetgeving:
Het UNESCO-verdrag van 1970 betreffende de middelen voor het verbieden en voorkomen van de illegale invoer,
uitvoer en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen is een internationaal verdrag dat een regelgevingskader voor
de uitvoer van culturele goederen vaststelt.
○

Op de UNESCO-website kun je bladeren door een database met nationale wetten op het gebied van
cultureel erfgoed: www.unesco.org/culture/natlaws

○

De ICOM-website biedt een rode lijst van culturele objecten
die gevaar lopen in Afrika, Latijns-Amerika en vooral Syrië,
Irak en Afghanistan:
https://icom.museum/en/resources/red-lists/

Juridisch kader voor de handel in antiquiteiten
Catawiki bevestigt dat het belangrijk is om de internationale culturele wetten en de culturele wetten van de
landen van herkomst na te leven. Dit zijn:
○
○
○
○
○
○
○

Het Haags Verdrag van 1954 en de bijbehorende protocollen.
Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.
Verordening 116/2009/EC van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (gecodiﬁceerde
versie).
Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Syrië.
Verordening (EC) nr. 1412/2004 van de Raad betreffende speciﬁeke beperkingen op de economische en
ﬁnanciële betrekkingen met Irak.
The Washington Principles (1998) en Terezin Verklaring (2009) met betrekking tot door nazi's
geplunderde kunst.
UNESCO Internationale ethische code voor dealers in cultureel eigendom (1999).

Juridisch kader voor de handel in antiquiteiten
Cultureel erfgoed uit Irak en Syrië
Er zijn twee sanctiemaatregelen in werking getreden met betrekking tot bedreigd cultureel erfgoed uit oorlogs- en
conﬂictgebieden
●
Voor objecten die oorspronkelijk uit Irak komen, hebben we bewijs nodig dat ze vóór 6 augustus 1990 uit Irak
zijn geëxporteerd
- Resolutie 1483 Veiligheidsraad Verenigde Naties (2003).
●
Voor objecten die oorspronkelijk uit Syrië komen, hebben we bewijs nodig dat ze vóór 15 maart 2011 uit Syrië
zijn geëxporteerd
- Verordening (EU) Nr. 1332/2013 van de Raad (Artikel 11).

Juridisch kader voor de handel in antiquiteiten
Import en export van culturele objecten
De in- en uitvoer van culturele objecten vereist in de meeste gevallen een vergunning en wordt door de douane
nauwlettend gevolgd. De Douane richt zich op culturele objecten die mogelijk zijn gestolen of die illegaal zijn
uitgevoerd vanuit een niet-EU-land. Als culturele objecten niet vergezeld gaan van de vereiste vergunning, wordt de
export stopgezet.

●
●

Exportvergunningen worden afgegeven door de Staatsinspectie voor
Cultureel erfgoed van het ministerie van OCW.
Vind hier een voorbeeld van de desbetreffende Dutch Heritage Act.

We accepteren geen objecten die onlangs zijn geëxporteerd vanuit hun land van
herkomst als ze niet legaal zijn geëxporteerd, noch accepteren we objecten uit landen
die wettelijke vereisten hebben voor antiquiteiten waarvan we de wetten niet kennen.

Herkomstvereisten: herkomstverklaring
Alle objecten die worden ingediend voor onze archeologieveilingen moeten een herkomstverklaring bevatten die
is ondertekend door de huidige eigenaar.
Deze verklaring wordt alleen gebruikt voor veriﬁcatie en wordt verwijderd voordat het kavel wordt geveild, en is dus
niet openbaar zichtbaar.
In veel gevallen zullen we om aanvullende informatie of zelfs een
bewijs van herkomst vragen, zoals facturen of andere documenten
die deze eigendom of herkomst bevestigen. Elke inzending moet
vergezeld gaan van een dergelijke verklaring en, indien van toepassing,
aanvullende documenten. Catawiki behoudt zich het recht voor om
een object te weigeren als de experts denken dat de
herkomstinformatie niet aan onze normen voldoet.

Herkomstvereisten: herkomstverklaring
Alle objecten die bij onze archeologieveilingen worden ingediend, moeten een herkomstverklaring
bevatten die is ondertekend door de huidige eigenaar en die het volgende bevat:
●
●

Een goede herkomst zal de waarde van een antiek object vergroten.
Het beschrijft de oorsprong en eigendomsgeschiedenis van een object, waaronder:
○
eerdere eigenaren,
○
de naam of initialen van private of institutionele collecties waarin het object zich heeft bevonden
○
namen van veilinghuizen, handelaren of galeries die het object hebben verkocht
○
tentoonstellingen of musea waar het object is getoond
○
vermeldingen in de literatuur over speciﬁeke eigendom, enz.
Voorbeeld: 'Gekocht via een Duits veilinghuis, Kavel 140, 28 okt 2015; Britse privécollectie,
eigendom van Mr. Jones; verkregen uit een privécollectie die is ontstaan in de jaren vijftig.’

Uw herkomstverklaring moet altijd de volgende informatie bevatten:
Gekocht door de huidige eigenaar in >jaar< en >land<
naam of voorletters van verzamelaar, handelaar, veilinghuis, antiekbeurs, enz. <
onderdeel van een verzameling sinds> jaar<, daarvoor enz.
Hier vindt u een sjabloon die u hiervoor kunt gebruiken.

Herkomstvereisten: belangrijke objecten met onvoldoende bewijs
van herkomst
In geval van twijfel over de herkomst van een object met een minimumprijs van €10.000 of meer, vragen we een
achtergrondcontrole aan van het object tegen de meest voorkomende databases van gestolen kunst, zoals de Rode
Lijsten van ICOM en het Art Loss Register.
Verkopers moeten een zoekopdracht in de Art Loss Register-database aanvragen om te ontdekken of een item is
geregistreerd als gestolen, vermist, onderwerp van een geschil is of is gemeld met problemen met betrekking tot de
echtheid.
https://www.artloss.com/
Bij het kavel dient een Art Loss Register certiﬁcaat te worden bijgevoegd.
Illegale objecten
Mocht er reden zijn om aan te nemen dat een object onrechtmatig is verkregen, dan zal Catawiki de Inspectie
Cultureel Erfgoed informeren, die de vervolgstappen zal bepalen. Catawiki zal nauw samenwerken met de Inspectie
Cultureel Erfgoed.

Belangrijk: wat verwachten we van jou als verkoper
Om illegale import, export of eigendomsoverdracht van cultureel eigendom op Catawiki te voorkomen, houden wij
ons aan de internationale culturele wetten en verwachten wij dat jij als verkoper verantwoordelijk bent voor:
●

Nagaan of je een object uit je land mag verkopen/exporteren, en uitzoeken of het mag worden geïmporteerd
in het land van de koper nadat het is verkocht.

●

Ervoor zorgen dat eventuele benodigde vergunningen worden geregeld. Zo heb je in de meeste gevallen een
exportvergunning nodig.

●

De koper voorzien van een herkomstverklaring.

●

De koper informeren over de status van de verzending/aanvraag van
de uitvoervergunning

Richtlijnen
indienen kavels
Kavelbeschrijving
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.
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 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:
●
type object
●
aantal objecten
●
cultuur
●
materiaal
●
eeuw/tijdperk
●
land van herkomst
●
conditie - beschrijf gedetailleerd de conditie
van het object in het beschrijvingsveld
●
formaat (in cm)
●
vermelding van uitvoervergunningen, indien
van toepassing
De herkomst van het object moet duidelijk worden vermeld, met de oorsprong en de eigendomsgeschiedenis.
Zorg ervoor dat u altijd de herkomstverklaring invult en een duidelijk leesbare foto hiervan aan het kavel toevoegt.

Richtlijnen beschrijving: herkomstinformatie
De herkomstinformatie in de beschrijving helpt een koper om zowel de legale aard als de authenticiteit van een
object vast te stellen. Een goede herkomst verhoogt ook de waarde van een antiquiteit.
Als onderdeel van je kavelbeschrijving, zorg ervoor dat je de volgende tekst opneemt:
Herkomst:
Aangekocht door de huidige eigenaar op ………. (datum) in ………. (land en plaats) van ………. (naam of initialen * van
privéverzamelaar, galerie, veiling, beurs) daarvoor ………. (oude privécollectie van 'naam' of ….), verzameld sinds
………. (datum).
De leverancier garandeert dat hij/zij dit kavel op legale wijze heeft verkregen.
De verkoper garandeert dat hij/zij gerechtigd is om dit kavel te verkopen/exporteren.
De verkoper zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen, zoals een exportvergunning, geregeld worden.
De verkoper informeert de koper over de status van de vergunningen als dit langer dan een paar dagen duurt.

* Opmerking: in overeenstemming met de AVG moeten namen van vorige eigenaren als initialen worden gegeven
als deze eigenaren nog in leven zijn.

Richtlijnen indienen kavels
Foto’s
Om onze experts, evenals onze bieders, het object
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag:

Het toevoegen van goede foto's is essentieel om de
aandacht 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.

●

een 360-graden beeld van het object

●

close-ups van belangrijke details, volgens de
richtlijnen op de volgende pagina

Richtlijnen foto’s
●

Fotografeer uw object voor een effen en neutrale
achtergrond, bij voorkeur voor een witte muur.

●

Zorg ervoor dat u elke aﬂeidende achtergrond
vermijdt die de aandacht van uw object aﬂeidt.
Vermijd ook zelfportretten of blote handen.

●

Zorg ervoor dat de foto's niets anders laten zien dan
het object of de objecten die u wilt veilen.

✗ ✗

✓
✓

Richtlijnen foto’s
●

Voeg foto’s toe van de achterkant, onderkant,
bovenkant, zijkanten en van de binnenkant, indien
van toepassing. Als het kavel meerdere objecten
bevat, dient u alle aangeboden objecten samen te
fotograferen, evenals elk object apart.

●

Voeg scherpe foto’s toe van speciﬁeke details,
zoals een handtekening of monogram, decoratieve
details, een logo, titel of inscriptie(s) en, indien van
toepassing, van de binnenkant.

●

Tekenen van slijtage of (kleine) schade moeten
duidelijk op de foto’s worden getoond. Voeg
scherpe detailfoto’s toe van gerepareerde of
herstelde onderdelen.

●

Tijdens het beoordelen van de echtheid van een
object, onderzoeken we ook de structuur van het
materiaal en de corrosie/patina.
We hebben daarom scherpe close-upfoto’s in
hoge resolutie nodig die niet overbelicht zijn.

Richtlijnen foto’s - voorbeelden

Bedankt.

