Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Computer verzamelobjecten en videogames

Premiumsegment
Computer verzamelobjecten

Bij Catawiki veilen we computer en videogame
verzamelobjecten van topkwaliteit die moeilijk te
vinden zijn en die gepassioneerde
computerliefhebbers aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame computer verzamelobjecten,
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 een brede selectie van
computers en gadgets, evenals videogames en
consoles die aantrekkelijk zijn voor de gepassioneerde
liefhebber.

Verzamelcomputer- en laptopmodellen, mobiele
telefoons, tablets en aanvullende accessoires:
●

Uit een lijst met gerenommeerde merken

●

Die in goede conditie zijn en volledig werken, als ze
jonger dan 25 jaar oud zijn

●

Die een minimumwaarde van € 50 hebben

Complete videogameconsoles, originele verzamelde
videogames, limited edition pc-spellen:
●

Die niet langer algemeen verkrijgbaar zijn in de
detailhandel

●

Die in werkende conditie zijn en, in het geval van
games, op een schijf die in de originele doos is
verpakt

●

Die worden aangeboden in een commercieel
aantrekkelijk kavel met een waarde van minimaal
€ 50

Verzamelbare computer- en laptopmodellen
We zijn op zoek naar verzamelcomputers, laptops en
mobiele telefoontoestellen die minstens 8 jaar oud zijn,
waaronder bijvoorbeeld:
●
●
●
●
●
●
●

Desktop computers
Laptops
Rekenmachines
Elektronische schrijfmachines
Mobiele telefoons
Tablets
iPod/MP3 spelers

Evenals een selectie van accessoires
●
●

bijv. Apple numeriek toetsenbord
Apple muis voor Lisa-computer

Voorbeelden van gewenste computermerken en processors
Ambra
Amiga
AST
Atari Corporation
Commodore
Compaq
Digital (DEC)
Laser (V-Tech)
Magnavox
Micron

NCR (AT&T)
Northgate
Packard Bell USA
Quantex
Sharp
Tandy
Texas Instruments
Zenith Data Systems
(USA)

Processors:

Objecten van onderstaande merken zijn
interessant als ze worden geleverd met een van de
vermelde processors:
Acer
HP
Asus
IBM
Alienware
MSI
Apple
Sony (VAIO)
Dell
Toshiba
Fujitsu
Tulip Computers
Gateway 2000
(Compudata)

4000 Series (1970-1974)
8000/80000 Series (1972-1989)
Pentium tot Pentium 4 (1993-2000)
Motorola 68000 series (1984-1996)

PowerPC 600 series (1995-1998)
PowerPC G3 (1999-2003)
PowerPC G4 (2001-2006)
AMD K5/K6/K7 (1996-1999)

Verzamelbare videogames
We zijn op zoek naar een breed scala aan videogames die verzameld
worden en die niet of niet langer algemeen verkrijgbaar zijn in de
detailhandel, waaronder bijvoorbeeld:
●

Complete, het liefst verpakte videogame-consoles zonder games
○
Uitgepakte consoles zijn alleen geschikt als ze samen met
bijpassende games worden aangeboden

●
●
●
●

Set van console en bijpassende spellen
Collecties van originele videogames
Verzegelde pc-spellen in beperkte oplage
Erkende merchandise videogames, bijv. beeldjes, posters

Objecten die niet geschikt zijn voor onze veilingen
Computers en laptops van een van de volgende merken of met een van de volgende processors zijn
te recent en worden niet geschikt geacht voor onze veilingen:
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Celeron
Pentium M, D, Extreme (2003-2005)
Core/Atom (2006-recent)
Xeon/Itanium (1998-2016)
Intel X86 (2006-recent)
AMD Athlon/Opteron (2000-recent)

✘
✘
✘
✘
✘
✘

Emachines
Lenovo
Logitech
Medion
Microsoft Surface
Packard Bell NL

Andere objecten die zeer weinig interesse opwekken bij onze bieders en daarom niet geschikt zijn,
zijn onder andere:
✘
Reserveonderdelen
✘ CD’s zonder doos
✘
Opladers
✘ Geopende en gebruikte pc-spellen
✘
(Mobiele) telefoonhoesjes
✘ Niet originele/gekopieerde spellen
✘ Geen spellen in bulk (FIFA, PES etc.) alleen
games die verzameld worden

✗

✗

Conditie
Alle objecten moeten in algemeen werkende conditie verkeren om geschikt te zijn voor een veiling.
●

Als nieuw (in nieuwe, verzegelde staat, ongebruikt)

●

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

●

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

●

Goed (gebruikt en in werkende staat met zichtbare tekenen van gebruik)

●

Redelijk (gebruikt en duidelijke tekenen van gebruik/zichtbare schade)

✘

Slecht (zwaar gebruikt/niet meer werkend met grote schade, onderdelen ontbreken)
✓

Alleen computer verzamelobjecten die 25 jaar of ouder zijn, kunnen in slechte staat worden
geaccepteerd.

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:
Computer verzamelobjecten:
●
Type object
●
Aantal objecten
●
Merk
●
Model processor en modelnummer
●
Verpakking
●
Jaar van fabricage
●
Conditie
●
Afmetingen

Videogames:
●
Type object
●
Aantal aangeboden consoles
●
Aantal aangeboden spellen
●
Merk
●
Model videogames en modelnummer
●
Verpakking
●
Jaar van fabricage
●
Conditie
●
Afmeting

Richtlijnen indienen kavels
Foto’s

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.

Om onze experts, evenals onze bieders, de juiste
indruk van een object te geven, hebben we minimaal
5 foto's van hoge kwaliteit nodig, die het volgende
tonen:
●
●

een 360-graden beeld van het item
close-ups van belangrijke details, volgens de
richtlijnen op de volgende pagina

Richtlijnen foto’s
●

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

●

Vermijd aﬂeidende achtergronden, blote handen of
zelfportretten.

●

Toon alleen het object of de objecten die u wilt veilen.

●

Als u meerdere objecten in één kavel aanbiedt, fotografeer dan
zowel alle objecten samen als elk object afzonderlijk.

●

Verstrek speciﬁeke en scherpe detailafbeeldingen.

●

Toon nauwkeurig de conditie van het object of de objecten door
close-up foto's te geven die duidelijk ieder teken van slijtage of
(kleine) schade vertonen, evenals gerepareerde of
gerestaureerde onderdelen.

✗
✓

✗

Voorbeelden van afbeeldingen

Bedankt.

