Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Camera’s en optische apparatuur

Premiumsegment
camera’s en optische apparatuur

Bij Catawiki veilen we camera’s en optische
apparatuur van topkwaliteit die moeilijk te vinden
zijn en die gepassioneerde camera- en optische
apparatuur liefhebbers aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame camera’s en optische apparatuur,
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.

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!

Productrichtlijnen

Bij Catawiki veilen we
analoge en digitale camera's en optische apparatuur.

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:
●

een breed scala aan analoge en digitale camera's,
ﬁlm- en donkere kamer apparatuur en optische
apparatuur

●

een selectie van gerenommeerde merken

●

items die in een goede staat zijn als ze jonger zijn dan
20 jaar, of in een redelijk goede staat als ze ouder zijn
dan 20 jaar

●

kavels die commercieel aantrekkelijk zijn met een
waarde van minstens € 50

Gewenste camera’s, body's en lenzen
We zijn op zoek naar camera's en apparatuur van verschillende
merken en modellen, uit alle perioden, waaronder:
●
●
●
●
●

Analoge camera’s
Digitale camera’s (compact camera’s met minder dan 8 megapixels moeten
worden aangeboden in een kavel van 5 stuks of meer)
Compact camera’s (zonder zoom)
Digitale spiegelreﬂex body’s en sets met lenzen
Lenzen voor camera’s
(bijv. Nikon, Canon, Sony, Olympus, Minolta, Hasselblad,
Leica, Zeiss, Sigma, Tamron, Tokina, Voigtländer)

Gewenste camera-apparatuur
Naast camera body's en lenzen zijn bieders vaak geïnteresseerd in verschillende camera-apparatuur, zoals:
●
●
●
●
●
●

Cameramerk lenzen (Nikon, Canon, etc.) 1 lens per kavel - voor andere
merken, (Vivitar, Soligor, Sigma, etc.) 3 lenzen per kavel
Cameratassen (Billingham, Lowepro, Pelican, Nikon, Leica, Canon)
Statieven (Manfrotto, Gitzo, Slik, Vanguard, Cullmann, Linhof)
(Dedicated) ﬂitsers (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica) Metz 45 en
60 ﬂitsers (als ze werken en compleet zijn)
Afstandsbedieningen
Gimbals

Gewenste film/video en donkere kamer apparatuur
Filmapparatuur
●
●
●
●

Analoge videocamera's (Hi-8, S-VHS)
8, 9.5, 16, 35, 70mm ﬁlmcamera’s en
projectors
Montagetafels 16 en 35mm
8, 9.5, 16, 35, 70 mm ﬁlms

Donkere kamer apparatuur
●
Vergroters en vergroter lenzen
●
Ontwikkeling tanks en trays
●
Poeder chemicaliën (geen vloeistoffen)
●
Fotopapier en papiersnijders
●
Timers
Voorbeelden van items die niet geschikt zijn:
✘
8mm, s-VHS videocamera’s
✘
Ontwikkelings vloeistoffen, KMZ quartz en
andere amateur 8mm camera’s

Voorbeelden van optische apparatuur
●
●
●
●
●
●
●
●

Microscopen
Microscoop-onderdelen (oculairs,
spiegels, etc.)
Verrekijkers en theater-verrekijkers
Monoculair
Telescopen en spiegeltelescopen
Theodolieten
Landmeetinstrumenten
Camera Lucinda

Optische instrumenten die niet geschikt
zijn:
✘ Verrekijkers die overal te vinden
zijn (bijvoorbeeld van Auriol,
Cresta, Rocktrail, maifeng, Maginon, Tasco,
Revue)

Items die niet geschikt zijn voor onze veilingen
De volgende items hebben weinig interesse van bieders in onze veilingen en zijn daarom niet geschikt:
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Compact camera's met ingebouwde zoomlenzen
Autofocus spiegelreﬂexcamera’s van 1985-2000 behalve als het professionele apparatuur is
Digitale actiecamera’s anders dan GoPro
Nikon F301, F401, F501, F50, F60, F70
Canon EOS 650, 700 serie, 800 serie, 1000 serie, 300 & 3000 serie, 500 & 5000 series
Minolta 5000-7000, 3xi, 4xi, 5xi, 7xi, 300SI serie, 500SI serie
Agfa Isola, Agfa Silette, Agfa Click, Agfa Clack, Canomatic, Agfa Instamatic
Kodak Instamatic, Kodak point shoot, Kodak instant camera’s
Polaroid Swinger, Vision, Colorpack, Polaroid 100 serie, EE-series, Zip
Olympus OM101 / 707 (behalve complete sets), Olympus IS 100-3000 serie
APS camera’s
Russische Zenit spiegelreﬂexcamera’s en Praktica spiegelreﬂexcamera’s (behalve sets met 3 lenzen)
'Analoge' ﬂitsers niet in bulk, ﬂitsers van Mamen, Jinnet, Mcoplus, Yongnuo
LED macro ring ﬂitser
Geen items met afbeeldingen van swastika’s of andere Nazi-symbolen, gemaakt na de Tweede
Wereldoorlog

Voorbeelden van gewenste merken voor camera’s en
lenzen

download
volledige lijst

Conditie
Om interessant te zijn voor bieders, moeten items in goede staat zijn.
Zeer verzamelbare camera's en apparatuur die vóór 1950 zijn gemaakt, kunnen
in niet-werkende staat worden aangeboden, bijvoorbeeld camera's zonder ﬁlm
en platen.
●
Nieuw (in nieuwe, werkende staat,

🔽

ongebruikt)
Bijna nieuw (gebruikt en in
werkende staat zonder
gebruikssporen)

●

Zeer goed (gebruikt en in
werkende staat met weinig
gebruikssporen)

●

Goed (gebruikt en in werkende staat
met zichtbare gebruikssporen en
kleine gebreken (bijv. goede staat, het
glas is een beetje wazig))

🔽

🔽

●

Staat
Redelijk (gebruikt en in slechts beperkte
werkende staat, met ernstige
gebruikssporen/zichtbare schade)

🔽

Items in slechte staat of losse onderdelen van apparatuur zijn
niet geschikt
✘

🔽
✘

Slecht (hevig gebruikt/niet werkend
met zware schade, missende
onderdelen)
Onderdelen (onderdelen voor
reparatie of indien niet
werkend, voor een
verzameling)

🔽

●

Richtlijnen indienen kavels

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

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.

Richtlijnen indienen kavels
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/camera
Type lens
Merk
Type lensvatting
Type ﬁlm
Staat
Serienummer
Dit is met name relevant voor
professionele apparatuur en
hoogwaardige artikelen
(bijvoorbeeld van Rollei,
Hasselblad, Alpa of Leica)

Aanvullende informatie voor digitale camera’s:

●

●

Voor digitale reﬂexcamera's met enkele lens werkt het
aantal kliks als een soort kilometerteller. Het is van groot
belang voor de waarde van een camera om deze
informatie aan de beschrijving toe te voegen.
U kunt de volgende websites gebruiken om het aantal kliks
te bepalen: www.camerashuttercount.com of
www.freeshuttercount.com

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

Richtlijnen foto’s
●

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

●

Toon alleen het item/de items die u wilt veilen.
Vermijd blote handen of zelfportretten.

●

Als u meerdere items aanbiedt, voegt u een
overzichtsafbeelding toe waar alle items op
staan, evenals foto's van elk item afzonderlijk.

●

Voeg speciﬁeke, scherpe en gedetailleerde
foto's toe van alle kanten van de camera en
lenzen.

●

Toon nauwkeurig de staat van het item/de
items met close-up foto's die duidelijk alle
gebruikssporen, zichtbare gebreken of (kleine)
schade en gerepareerde of gerestaureerde
onderdelen laten zien.

●

Bedek of vervaag alle swastika's en
aanstootgevende tekens, runen en SS
markeringen op de foto's

Bedankt.

