Richtlijnen
veiling indienen
en acceptatie
BOEKEN

Premium segment
Boeken en cartografie

Catawiki is de poort tot de wereld van bijzondere
boeken, kaarten en manuscripten.
We veilen interessante en aantrekkelijke boeken
van premium kwaliteit
die schaars zijn en gepassioneerde
boekenliefhebbers aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken
naar speciale en zeldzame boeken, selecteren
onze eigen experts persoonlijk elk object voor
onze veilingen, zodat ze zeker weten dat de
objecten van premium kwaliteit zijn en op de
beste manier worden gepresenteerd.
Dit doen we om onze bieders geïnteresseerd te
houden, hen de boeken en kaarten te bieden
waar ze naar op zoek zijn en om onze verkopers
een goede verkoopervaring bij Catawiki 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 en selecteren we persoonlijk
boeken, manuscripten en tentoonstellingscatalogi van alle
tijden die:
●

Bieders zoeken op Catawiki naar zeldzame en
interessante boeken, kaarten of manuscripten die
moeilijk te vinden zijn.

●

●
●

schaars zijn, beperkt beschikbaar in boekwinkels of
online boekhandels (met platforms zoals vialibri.net als
referentie)
interessant zijn voor verzamelaars omdat ze een of
meer van de volgende kenmerken hebben:
○
illustraties van goede kwaliteit of gravures
○
beperkte oplage of genummerde editie
○
1e editie in de originele taal
○
veelgezochte auteur
○
gesigneerd door de auteur of illustrator
○
een onderwerp waar veel vraag naar is
in ten minste goede conditie
een minimum geschatte waarde hebben van € 75 om
de veilingen aantrekkelijk te houden

Zeldzame, bijzondere boeken en manuscripten
●
●
●

We zoeken boeken, manuscripten, tentoonstellingscatalogi en oude tijdschriften
Er zijn weinig exemplaren in omloop in reguliere boekwinkels of online winkels, ze zijn zeldzaam en
gezocht
Er is veel vraag naar unieke objecten

We moedigen u aan om gratis referentieplatforms te
gebruiken zoals www.vialibri.net of www.boekwinkeltjes.nl
om schaarste en winkelwaarde te bepalen.
Een object waarvan weinig exemplaren zijn gemaakt, is
meestal aantrekkelijker en heeft een hogere waarde.
Een object met meer dan 20 exemplaren of een
gemiddelde verkoopwaarde van minder dan € 75 is niet
aantrekkelijk genoeg en word niet geaccepteerd.

●

We gebruiken ook rarebookhub.com om historische veilingresultaten te vergelijken.

Onderwerpen waar veel vraag naar is
●

Onderwerpen waar verzamelaars geïnteresseerd in zijn:
○
kunst en fotograﬁe
○
literatuur en geïllustreerd
○
topograﬁe en kaarten
○
wetenschap en natuur
○
geschiedenis
○
reizen

Verzamelwaarde - Eerste, gelimiteerde of gesigneerde
edities
●
●

Boeken die verzamelaars interesseren, zijn hoofdzakelijk edities in een beperkte / genummerde oplage of
eerste edities van de oorspronkelijke uitgever
Als het boek gesigneerd is door een populaire auteur, vormt dit toegevoegde waarde

✓

1953 1st edition

●

Voorbeeld van een gezocht en verzamelwaardig boek. Een
vroege herdruk door dezelfde uitgever kan nog steeds
interessant zijn. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de oplage,
des te aantrekkelijker voor verzamelaars.
Hetzelfde boek dat later gepubliceerd werd door een
boekenclub, is niet langer interessant voor verzamelaars en
daarom niet geschikt voor onze veilingen.

●

Het helpt als de herkomst bekend is, om te bewijzen dat de
handtekening echt is. Onze experts vergelijken de handtekening
met bekende voorbeelden om vervalsingen op te sporen.
Handtekeningen van onbekende/onpopulaire auteurs dragen niet
bij aan de waarde.

Productrichtlijnen - Conditie
Conditie classiﬁcatie:
●

Als nieuw - In dezelfde staat als toen het werd gepubliceerd

●

Uitstekend - Komt in de buurt van ‘Als nieuw’, maar is niet
ongebruikt. Het boek is geopend of gelezen, maar het boek, de
omslag of de pagina’s vertonen geen beschadigingen

●

Zeer goed - Vertoont enkele onbeduidende tekenen van
slijtage op de binding of papier

●

Goed - Het gemiddelde gebruikte boek dat alle pagina's of
bladzijdes nog bevat

●

Redelijk - Een versleten boek dat complete tekstpagina's
bevat (inclusief pagina’s met kaarten of platen) maar die
mogelijk geen schutbladen, etc heeft (moet vermeld worden).
Binding, stofomslag (indien aanwezig), etc kunnen ook
versleten zijn

●

matig - Redelijk versleten. Ontbrekende kaarten of platen
moeten worden vermeld. Dit exemplaar kan vuil, gescheurd of
bevlekt zijn; binding, pagina's, etc kunnen los zitten

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar boeken van alle tijden:
●

●

die in goede of betere conditie zijn
mogelijke beschadigingen moeten vermeld worden

Conditie is uiterst belangrijk
Meestal geldt: hoe nieuwer het boek, hoe beter de
conditie moet zijn. Een middeleeuws manuscript in
slechte staat heeft nog steeds waarde. Een recent
gepubliceerd boek moet bijna perfect zijn.
Zorg dat u alle beschadigingen meldt en ook foto’s
toevoegd waarop duidelijk de beschadigingen te zien
zijn. Dit voorkomt retourzendingen.

Productrichtlijnen - Conditie

🔸

✓

Example of a
● book
Voorbeeld
with thevan
een boek met
classiﬁcation
de classiﬁcatie
‘Fine’
‘Uitstekend’

●

Voorbeeld van
een boek met de
classiﬁcatie
‘Redelijk’

X

Productrichtlijnen - Illustraties
Voor onze veilingen zoeken we boeken van alle tijden met
aantrekkelijke illustraties en gravures
Deze worden vaak gepubliceerd in beperkte oplage, wat het
object nog aantrekkelijker maakt

ingekleefde illustraties (zie boven) zijn bijzonder populair

Richtlijnen indienen
kavels

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.

Potentiële kopers bieden sneller op een kavel met
een goede beschrijving, waarbij alle relevante
informatie duidelijk wordt vermeld en, uiteraard,
met mooie foto’s.

Richtlijnen indienen kavels
Foto’s

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.

Om onze experts en de bieders de juiste indruk te
geven van een object, vragen we om foto’s van hoge
kwaliteit waarop dit te te zien is:
●
●
●
●
●
●

Stelt u voor dat u een kavel koopt welke foto’s zou u dan graag zien?

een foto van de voorkant, achterkant, rug en
stofwikkel (indien aanwezig)
een foto van de voorkant, achterkant en rug
van het boek
De titelpagina en verso (als hierop de
drukgeschiedenis staat)
interessante illustraties / platen
close-up foto’s van beschadigingen
Andere interessante onderdelen

Productrichtlijnen - kaft
●

✓
●

●

Dit is een goede manier om
voorkant, achterkant en rug te
tonen in 1 foto - het geeft kopers
een goede indruk van de conditie
van het boek
Een stofomslag kan worden
opengelegd om ook de
binnenkant van de ﬂappen te
tonen
Toon ook de randen

X
●

Deze foto geeft geen
informatie over de
conditie en bevat te
veel aﬂeiding op de
achtergrond

Productrichtlijnen - titelpagina
●

✓
●

●

●

Titelpagina en illustraties worden
duidelijk getoond - inclusief de
randen van de titelpagina.
Beschadigingen moeten getoond
worden .
Meestal staat de drukgeschiedenis
(de colofon) ook op de verso
(achterkant) van de titelpagina - of
een andere blanco pagina
Het is belangrijk dat de kopers de
drukgeschiedenis kunnen lezen. Dit
is de makkelijkste manier om de
uitgever / nummer of editie van het
boek te tonen.
Bij een gelimiteerde of genummerde
editie, hoort een foto van het
nummer

Productrichtlijnen - Sets en
collecties

✓

●

Bij een set boeken is het belangrijk om een foto toe
te voegen waarop alle boeken samen te zien zijn

●

Toon ze op zo’n manier dat alle ruggen zichtbaar zijn
op de foto

X
●

Deze foto geeft
geen goede
indruk van het
kavel voor de
koper

Bedankt.

