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Catawiki

Premium segment 
munten, bullion en 
bankbiljetten 

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
bijzondere en zeldzame munten en bankbiljetten, zullen 
onze experts alle objecten eerlijk beoordelen en 
selecteren met de juiste commerciële criteria in het 
achterhoofd.

Elke veiling vertelt een verhaal aan onze verzamelaars 
en is een zorgvuldige selectie van wat ons fascineert.

Op ons veilige en betrouwbare platform maken we 
deze munten en bankbiljetten beschikbaar. 

We garanderen dat ze van topkwaliteit zijn en op de 
beste en meest professionele manier worden 
gepresenteerd. 

We willen onze kopers enthousiast en geïnteresseerd 
houden met variatie en professionaliteit, om hen en 
onze verkopers een geweldige ervaring te bieden.



Productrichtlijnen
We zijn op zoek naar:

● Antieke munten met certificaat ZF of hoger met een minimale 
geschatte waarde van € 50, of lager dan ZF-certificaat met een 
minimumwaarde van € 100. Of gecombineerde kavels met een 
waarde van minimaal € 100.

● Moderne munten en bankbiljetten met certificaat ZF of hoger 
met een minimale geschatte waarde van € 50, of lager dan 
ZF-certificaat met een minimumwaarde van € 100 of 
gecombineerde kavels in albums met meer dan 150 munten, of 
een gecombineerd kavel met een gewicht van meer dan 4 kg.

● zilveren munten van zeldzame jaren, herdenkingsmunten, 
gekleurd, verguld of gecertificeerd; tenminste 2 oz 

● gouden of platina munten die ten minste 1 gram wegen 

● Bullion staven en baren van minimaal 2 g goud, 250 g zilver, 4 g 
platina, 1 g palladium of ½ g rhodium.

● we zijn ook op zoek naar accessoires: handgemaakte 
muntkasten, antieke vergrootglazen, antieke muntweegschalen 

● numismatische boeken van elke waarde van vóór het jaar 1800 
of 19e-20e-eeuwse boeken met een minimumwaarde van € 50

De waarde wordt bepaald door onze experts op basis van ons publiek; 
geen enkele catalogus is op enigerlei wijze bindend.



● Als de munt of het bankbiljet gecertificeerd is door 
een vertrouwde certificeringsinstelling en in een 
verpakking is geplaatst, beschouwen we het kavel als 
volledig betrouwbaar, wanneer het 
certificeringsnummer en de foto’s zijn geverifieerd.

● Bij bepaalde (vooral antieke) munten zullen we om 
de herkomst vragen.

● Voor bepaalde munten of bankbiljetten die vaak 
worden vervalst, zal de expert om een certificering 
van een derde partij vragen.

Vereisten 
authenticiteit / 
certificaten

certificaten van betrouwbare instituten



Bent u een professionele verkoper?

We kunnen u helpen met gepersonaliseerde en op 
maat gemaakte oplossingen met de beste 
technologie en een diepgaand financieel overzicht.

Catawiki biedt een veilig, betrouwbaar en 
probleemloos platform voor het verkopen van grote 
aantallen objecten. We beloven een veilige en snelle 
uitbetaling.

Met een flexibele aanpak vinden we de meest 
winstgevende manier om uw voorraad te verkopen.

Bij munten en bankbiljetten kunnen we u zelfs 
helpen bij het bepalen van het juiste aanbod via ons 
internationale netwerk.

Ons platform is een naadloze digitale en 
professionele oplossing voor uw bedrijf.

Commerciële criteria

We doen er alles aan om uw bedrijf te helpen zich 
duurzaam en winstgevend te ontwikkelen.

We hebben een team dat toegewijd is aan u en uw 
commerciële behoeften, waarbij accountmanagers 
en senior experts ondersteuning en assistentie op 
maat bieden.



Foto’s

●

voorzijde keerzijde
●

●
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● De afbeelding moet worden gecentreerd zodat 
het object ten minste 80% van de afbeelding 
beslaat

● Gelieve een overzichtsfoto te maken met alle 
objecten, in het geval van kavels met meer dan 
één munt of bankbiljet. En daarnaast enkele foto's 
van de meest interessantste munten uit het kavel



Richtlijnen indienen kavels 

Tips voor het fotograferen van munten
● Afzonderlijke munten dienen te worden gefotografeerd zonder kartonnen houders. Foto’s van 

verpakkingen moeten compleet en leesbaar zijn. 
● Toon geen prijzen, verwijzingen naar websites, telefoonnummers of adressen van winkels op de foto's.
● Besteed aandacht aan de belichting. Als u geen professionele belichtingsset heeft, dan kunt u een 

schoon wit vel papier als achtergrond gebruiken en deze dicht bij het raam plaatsen, zodat u daglicht 
kunt gebruiken als lichtbron voor uw foto's. 

● Gebruik de macro-optie van uw camera. Zorg ervoor dat de camera op de munt focust wanneer u de 
foto maakt.

Tip om schaduwen in de 
achtergrond te 

voorkomen: neem een 
glasplaatje, plaats deze 
op een achtergrond van 
wit papier en presenteer 

de munt erop.




