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Automobilia
Premiumsegment

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.

Op Catawiki, veilen we zeldzame en verzamelbare 
items met betrekking tot auto's, motorfietsen, olie- 
en bandenmerken.

We richten ons op items die moeilijk te vinden zijn 
en die aantrekkelijk zijn voor enthousiaste 
automobilia- en motobilia- liefhebbers.



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 automobilia-veilingen. 
We zullen ook uitleggen wat u nodig heeft om uw automobilia-objecten met succes op de veiling aan te bieden.

Onze experts en account managers staan voor u klaar om u te begeleiden naar succes op Catawiki.

Bedankt voor uw deelname aan deze spannende reis!



Productrichtlijnen
Voor onze automobilia-veilingen zijn we op zoek naar 
verzamelobjecten met betrekking tot auto's, motorfietsen, 
olie- en bandenmerken, zoals: 

● Auto-en fabrieksmascottes, emblemen en autobadges

● Borden, lichtbakken, affiches en boeken

● Kleding, helmen en bepaalde promotionele accessoires

● Objecten die zijn gemaakt vóór 2001

● Objecten die in goede en bruikbare staat zijn (indien 

van toepassing)

● Objecten met een geschatte minimumwaarde van € 75



Auto- en fabrieksmascottes, emblemen en autobadges 
We zijn op zoek naar: 
● Originele auto- en fabrieksmascottes, emblemen en autobadges gemaakt vóór 2001
● Verzamelbare replica's waarvoor een licentie is afgegeven door de eigenaar van het handelsmerk en die 

niet overal verkrijgbaar zijn

Niet geschikt:
✘ Fantasiemascottes en accessoires en items die geen 1:1 replica zijn van traceerbare originele mascottes of 

emblemen

✘ Algemeen verkrijgbare en promotionele accessoires zonder licentie, zoals promotionele horloges of 

sleutelhangers die zonder toestemming gefabriceerd zijn

✓



We zijn op zoek naar:
● Email borden en lichtbakken van auto-, motorfiets-, olie- of bandenmerken
● Posters, museumprenten en officiële herdrukken

○ Niet-genummerde posters en prenten moeten zijn gemaakt vóór 2001. 
Prenten in beperkte oplage moeten genummerd zijn. U heeft een 
bewijs van herkomst nodig voor gesigneerde en/of genummerde 
objecten.

Borden, lichtbakken en posters

Niet geschikt:
✘ Nieuw gedrukte/geproduceerde 

bewegwijzering of affiches

Let op: we veilen alleen replica's als ze niet algemeen verkrijgbaar zijn en als hun 
herkomst duidelijk wordt beschreven en u het bewijs heeft dat het afgebeelde logo 
wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar van het handelsmerk (officieel 
goedgekeurd).

✓



Kleding, helmen en bepaalde promotionele accessoires
We zijn op zoek naar:
● Hoogwaardige/exclusieve lederen motorjassen in goede of gebruikte staat en 

verzamelbare valhelmen in goede staat
● Stopwatches voor auto's met een 60 seconden wijzerplaat en een split-seconds functie 

(ook wel ‘addition’ of ‘flyback’ genoemd)
○ Stopwatches die in een set (of 'dashboardset') worden aangeboden, moeten uit 

twee of meer vergelijkbare stopwatches bestaan: van hetzelfde merk, met een 
vergelijkbare wijzerplaat en een vergelijkbare bedieningsmethode.

● Horloges met een duidelijke connectie met automobilia-, banden- of 
brandstofgerelateerde merken, die in licentie zijn gegeven door 
merk-/handelsmerkeigenaren (u moet hiervan een bewijs hebben) en die een geschatte 
waarde hebben van minder dan € 200
○ Horloges met een geschatte marktwaarde van meer dan € 200 zullen worden 

geëvalueerd in onze speciale horlogeveiling

Niet geschikt:
✘ Replica motorjassen van na 2000 en/of versleten 

helmen
✘ Eenvoudige aan-uit stopwatches met slechts één 

bedieningsknop
✘ Memorabilia horloges van de auto-industrie zonder 

licentie

✓



Niet geschikt:
✘ Navigatie-/GPS-apparatuur
✘ CD-/DVD-spelers, radio's met MP3- of 

SD-kaartverbindingen
✘ Serviceartikelen; deze omvatten bougies, lagers, 

schokdempers, pakkingen, oliefilters, turbo's, 
banden, enz.

Geselecteerde onderdelen en audio-apparatuur 
Catawiki is geen verkoopplatform voor onderdelen. Voor onze automobilia en 
motobilia-veilingen accepteren we echter geselecteerde originele 
aftermarket-onderdelen en accessoires. We zijn op zoek naar:
● Bruikbare voertuigonderdelen, zoals motoren, versnellingsbakken, dashboard-instrumenten 

of elektrische apparatuur die zijn geproduceerd voor 2001 en in een bruikbare staat zijn. U 
moet de staat zorgvuldig beschrijven. 

● Onderdelen die alleen geschikt zijn voor decoratie, zoals stuurwielen, lichtmetalen wielen, 
dashboardinstrumenten en motoronderdelen die vóór 2001 zijn geproduceerd. U dient deze 
duidelijk te omschrijven als alleen geschikt voor decoratie.

● Autoradio's, cassettespelers, platenspelers, 8-track spelers, autospeakers, antennes en 
accessoires geproduceerd tussen 1940-1990

✓



Boeken, tijdschriften, catalogi en verkoopdocumentatie

We zijn op zoek naar:

● Verzamelbare en niet langer verkrijgbare boeken met betrekking 

tot auto‘s

● Verzamelbare brochures en catalogi voor auto's en motorfietsen 
die vóór 2000 zijn gedrukt

● Workshop-, onderdelen- en instructiehandleidingen gedrukt 

voor 2000

● Zeldzame magazines met betrekking tot auto‘s gedrukt in 1980 

of eerder
Niet geschikt:
✘ Recente jaarboeken over auto's en Formule 1 (gedrukt na 2000) 

✘ De meeste autotijdschriften, met name die gedrukt zijn na 1980

✘ Brochures en handleidingen van niet-verzamelbare auto's die gebouwd 

zijn na 1980

✓



Staat

We accepteren objecten in de volgende staat:

● Als nieuw - het item is zoals geproduceerd door de 

fabrikant 

● Goed - het item heeft enkele (kleine) tekenen van 

ouderdom

● Beschadigd - het object is licht beschadigd

● Gebruikt - het object heeft enkele (kleine) gebruikssporen

Niet geschikt:
✘ Objecten in slechte staat: versleten, gescheurd of 

zwaar beschadigd
✘ Objecten waarvan onderdelen ontbreken of die 

alleen geschikt zijn voor restauratie

✓



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

Potentiële kopers zullen eerder bieden op 
kavels met een goede beschrijving en met alle 
relevante informatie duidelijk weergegeven.



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:

● Type object 
● Indicatie of het item origineel is of een reproductie/replica
● Aantal objecten aangeboden in het kavel
● Model/titel (bijvoorbeeld model van een autoradio, titel van een tijdschrift of boek)
● Hoofdmateriaal waar het object van gemaakt is
● Staat: Beschrijf altijd duidelijk eventuele onvolkomenheden, beschadigingen of reparaties in de 

beschrijving
● Afmetingen: hoogte x breedte x lengte
● Jaar van productie: als het kavel uit meerdere objecten bestaat, geeft u het jaar van de oudste en 

jongste objecten aan en gebruikt u het omschrijvingsveld om verdere details te verstrekken



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:

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

onderstaande richtlijnen
Het opnemen van sterke 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.



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 

onder- en zijaanzicht van het item.

● Neem close-ups en voeg relevante details toe: afbeeldingen van het logo of merk, authenticiteitscodes en eventuele serienummers.

● Gebruik een effen en neutrale achtergrond. Objecten die gefotografeerd zijn voor een schone, witte achtergrond hebben een 
professionele uitstraling en zijn het meest aantrekkelijk voor bieders. 

● Eventuele onvolkomenheden of gebruikssporen moeten worden afgebeeld om annuleringen na de verkoop te voorkomen.

✓



✘ Gebruik geen stockfoto's of afbeeldingen die zijn gedownload van Internet.

✘ Vermijd zelfportretten, blote handen, nekken, enz. Fotografeer uw kledingstuk niet op uzelf of op een 
andere persoon. U kunt witte handschoenen gebruiken om foto's van details te maken. 

✘ Toon alleen de items die u verkoopt: vermijd het opnemen van  details van de kamer (meubels, 
gordijnen, enz.). Fotografeer geen items op een bank, verwarming of andere huishoudelijke voorwerpen. 
Maak geen foto's van de items buitenshuis met een tuin of landschap op de achtergrond.

✘ Gebruik geen flitser of kunstlicht. Deze kunnen een verkeerde indruk van de werkelijke kleur geven. 
Maak in plaats daarvan altijd foto's bij daglicht.

Richtlijnen foto‘s



Bedankt.


