Richtlijnen
indienen
en acceptatie
Fietsen

Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:
●

Vintage en antieke ﬁetsen:
○
Geproduceerd in Europa, de VS of Japan.
○
Geproduceerd tot 1980. We kunnen
uitzonderingen maken voor jongere ﬁetsen
als ze bijzonder zeldzaam zijn of een
uitzonderlijke verzamelwaarde hebben.
○
In ieder geval in een staat die te repareren
valt.

●

Zeldzame en originele verzamelbare onderdelen,
accessoires en ﬁetsgerelateerd antiek:
○
Geproduceerd tot 1980.

●

Kavels met een geschatte minimumwaarde van €
75.

In onze ﬁetsveilingen kunnen onze bezoekers
klassieke en vintage verzamelbare ﬁetsen,
onderdelen, accessoires en ﬁetsgerelateerd antiek
vinden.

Geschikte verzamelwaardige fietsen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:
●

Klassieke en antieke ﬁetsen of raceﬁetsen geproduceerd in Europa, de VS of Japan en geproduceerd tot
1980.

●

Recentere Europese, Amerikaanse of Japanse ﬁetsen (geproduceerd tot 2010), alleen in uitstekende staat,
ambachtelijk gemaakt of zeer beperkte productie (<100 stuks) met een hoge verzamelbare waarde.

Ongeschikte fietsen
Niet geschikt:
✘

E-bikes.

✘

Massa geproduceerde ﬁetsen gemaakt na 1980.

✘

Goedkope of middelmatig geprijsde modellen die niet verzamelwaardig zijn en/of algemeen beschikbaar
zijn.

Fietsonderdelen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar zeldzame en verzamelbare originele ﬁetsonderdelen die tot 1980 zijn
geproduceerd en met een minimale waarde van € 75*, waaronder:
●
●
●
●
●

Tandwielsets
Zadels
Raceframes
Verlichtingsapparatuur
Sturen, vorken, naven en remonderdelen

Niet geschikt:
✘ Reproductie onderdelen / niet-originele onderdelen.
✘

Recent geproduceerde onderdelen die algemeen
beschikbaar zijn.

* Eén kavel kan uit meerdere objecten bestaan om de minimale geschatte waarde van € 75 te bereiken.

Fietsgerelateerde verzamelobjecten
We zijn op zoek naar zeldzame ﬁetsgerelateerde verzamelobjecten met een minimumwaarde van € 75, waaronder:
●
●
●
●

Originele reclameborden en promotiemateriaal in goede staat en geproduceerd tot 1980.
Vintage ﬁetskleding, gele truien, enz. Gesigneerde items komen in aanmerking voor de sportmemorabilia-veiling.
Boeken, tijdschriften, catalogi en verkoopliteratuur in goede staat en geproduceerd tot 1980.
Fietsgerelateerde verzamelbare decoratieve objecten, zoals badges en belastingplaten.

✓
Niet geschikt zijn:
✘
Replica‘s/niet-originele objecten.
✘

Onlangs geproduceerde objecten die algemeen beschikbaar
zijn.

Voorbeelden van gewenste merken*
Fietsen
Bianchi (alleen
high-end modellen)
BMC
Bowden
Bruce Gordon
Canyon
Cinelli
Colnago
Colson
Columbia
Columbine
Concorde
Coppi

Fietsonderdelen
Dayton
DeRosa
Eddy Merckx
Elgin
Gitane
Gloria
Hallmark
Hawthorne
Huffy
Jan Janssen
Koga Miyata
Kuota
LeJeune

Look
Louison Bobet
Masi
Mercier
Monark
Motobecane
Murray
Orbea
Pedersen
Peugeot
Pinarello
Raleigh
Ridley

Roadmaster
Rollfast
Schwinn
Scott
Sears Roebuck
Specialized
S-Works
Urago
Victor
Western Flyer
Wilier
Zielemann
Zullo

*Dit is een lijst met voorbeelden. We accepteren ook merken die niet op deze lijst
voorkomen.

Shimano
Campagnolo
SRAM
FSA
Deda
Ritchey
Bontrager
Huret
Continental
Hutchinson
Vittoria
Tacx
Reynolds
Columbus

Conditie - fietsen
Staat

Frame en onderdelen

Lak en glimmende delen

Aandrijﬂijn

1 - Uitstekend

Bijna als nieuw of volledig
gerestaureerd volgens de
originele speciﬁcaties.

Alleen kleine gebreken in lak en
stickers. Geen zichtbare tekenen
van mechanische slijtage. Heeft
mogelijk een paar reparaties van
hoge kwaliteit met originele
onderdelen gehad. Geen
ontbrekende, kapotte of
beschadigde onderdelen.

Mechanisch in orde.
Tandwieltrein en remmen
werken perfect. Wielen
recht met alle spaken
intact en strak, goede
banden.

2 - Zeer goed

Frame en onderdelen
voldoen aan de originele
speciﬁcaties, met kleine
gebruikssporen.

Kleine chips of krassen in de lak
en stickers. Slechts lichte
mechanische slijtage. Mogelijk
een aantal reparaties van hoge
kwaliteit gehad.

Mechanisch in orde. Alles
werkt. Wielen recht met
alle spaken intact en strak,
goede banden.

3 - Goed

Frame en onderdelen
voldoen aan de originele
speciﬁcaties, met
gemiddelde gebruikssporen.

Heeft normale slijtage en
gebruikssporen. Kan reparatie of
vervanging van onderdelen
vereisen. Mogelijk gerepareerd
met nieuwere onderdelen.

Mechanisch in orde.
Mogelijk onderhoud nodig.
Kan kleine reparaties
vereisen. Wielen recht
zonder gebroken spaken.

Conditie - fietsen
Staat

Frame en onderdelen

Verf en glimmende delen

Aandrijﬂijn

4Gebruikssporen,
geen ernstige
schade

Frame en onderdelen
voldoen aan de originele
speciﬁcaties, met duidelijk
zichtbare gebruikssporen.

Heeft normale slijtage en
gebruikssporen. Heeft
onderhoud nodig. Kan
reparatie of vervanging van
onderdelen vereisen.

Mechanisch in orde.
Heeft onderhoud nodig.
Heeft kleine reparaties
nodig aan de aandrijﬂijn,
remmen en wielen.

5 - Moet worden
gerestaureerd

Frame en onderdelen
voldoen aan de originele
speciﬁcaties, maar zijn
aangepast of zwaar
versleten. Heeft reparaties
nodig.

Moet (gedeeltelijk) opnieuw
geverfd worden. Stickers
beschadigd of ontbreken.
Heeft een aantal
ontbrekende, niet-originele
of beschadigde onderdelen.

Vereist grote reparaties
aan de aandrijﬂijn
(ketting, tandwielen),
remmen en wielen.
Sommige onderdelen
moeten worden
vervangen.

6 - Slecht

Onvolledig en/of
onherstelbaar beschadigd.

Richtlijnen indienen

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 onderstaande richtlijnen.

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

Richtlijnen beschrijving
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.
We hebben deze informatie nodig:
●
Merk
●
Type model
●
Maat frame (zie hieronder)
●
Bouwjaar
●
Framenummer (indien beschikbaar)
●
Staat

Beschrijf de staat van de volgende onderdelen:
●
Frame, lakwerk en stickers
●
Wielen, spaken en banden
●
Versnellingen, schakelmechanisme en ketting
●
Remmen, remhendels en kabels
●
Zadel, stuur en andere relevante onderdelen zoals verlichting

Geef in het beschrijvingsveld een volledige beschrijving van alle aspecten van de ﬁets, inclusief alle
gebruikssporen. De beschrijving moet de volgende informatie bevatten:
●
Is de ﬁets in goede staat?
●
Heeft het recent onderhoud gehad?
●
Is het uitgerust met alle originele onderdelen of is de ﬁets aangepast?
Besluit u een minimumprijs in te stellen, baseer deze dan op de marktwaarde.

Richtlijnen beschrijving
Zo meet u een ﬁets:
A - Bovenbuis (horizontaal) (cm)
B - Zitbuis (verticaal) (cm)
C - Stuurpen (cm)
W - Wielmaat (inch)
S - Standover hoogte (cm)
(van de grond tot de bovenbuis)

Verzending
Voor ﬁetsen raden we aan om zowel de optie om de ﬁets op te halen als de optie om naar de koper te verzenden
aan te bieden.
De optie om op te halen is nuttig omdat een ﬁets een groot object is dat mogelijk moeilijk te verzenden is.
We raden u echter aan om ook betaalbare verzending aan te bieden, omdat het aanbieden van verzending uw
kavel aantrekkelijk maakt voor internationale kopers.
Als u de optie aanbiedt om de ﬁets te laten verzenden, laat dan ook de kosten zien, zodat bieders een goed idee
hebben van de totale kosten die ze moeten betalen.

Richtlijnen indienen

Foto's
Om onze experts, evenals onze bieders, een goede
indruk van een object te geven, hebben we het
volgende nodig:

Het opnemen van goede foto's is zeer belangrijk 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.

●

Minstens 12 foto's van hoge kwaliteit.

●

Foto‘s die een 360-graden beeld van het
object laten zien.

●

Close-ups van belangrijke details, volgens de
onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor afbeeldingen - Geschikte foto‘s
●

Fotografeer uw schone ﬁets voor een neutrale achtergrond.

●

Voeg afbeeldingen toe van de voorkant, achterkant, links en rechts.

●

Neem uw foto's in de vroege ochtend of laat in de middag voor de beste natuurlijke verlichting.

Zijproﬁel - links en rechts
Deze moeten 100% van de zijkant van uw
ﬁets tonen.
Houd de camera 60 cm boven de vloer.

1/4 en 3/4 weergave
Voeg deze afbeeldingen toe voor zowel de linker- als
de rechterkant.
Ze moeten 25-75% van elke kant tonen.

Richtlijnen voor afbeeldingen - Geschikte foto‘s
●

Voeg close-ups van het volgende toe: beide zijden, het zadel, stuur, remmen, versnellingen,
emblemen/badges en framenummer.

●

Voeg afbeeldingen toe van eventuele schade of onderdelen die onderhoud nodig hebben, zoals vermeld
in de beschrijving

Voor- en achterkant
Fotografeer de ﬁets loodrecht van voren en van achteren.

Close-up van relevante details
Zorg ervoor dat u eventuele onvolkomenheden
en/of beschadigingen fotografeert om annuleringen
na de verkoop te voorkomen.

Ongeschikte afbeeldingen
✘

Vermijd personen in de afbeelding.

✘

Vermijd schaduwen en reﬂecties en gebruik geen ﬂits.

✘

Fotografeer geen onderdelen die niet zijn inbegrepen bij het kavel.

Bedankt.

