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EDELSTENEN 



Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een premiumsegment, wat 
meer kansen creëert voor u en voor ons. 

Van de 20 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 vergezelt tijdens deze spannende reis! 



Premiumsegment
Edelstenen Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 

speciale en zeldzame edelstenen,  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 veilen we de beste edelstenen van 
topkwaliteit die moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van edelstenen 
aanspreken.

Echtheid - Kwaliteit



Productrichtlijnen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

● een breed scala aan natuurlijke edelstenen en 
edelstenen met geselecteerde 
standaardbehandelingen (of zonder 
behandelingen)

● edelstenen in een goede staat en waarvan de 
kwaliteit in slijpsel en helderheid goed genoeg is 
om in sieraden te kunnen worden gebruikt

● edelstenen die worden aangeboden met een 
vertrouwd gemmologisch certificaat

● edelstenen met een minimale geschatte waarde 
van € 100 (als losse stenen, of, voor 
geselecteerde edelstenen, aangeboden als 
verzameling)

Bij Catawiki veilen we edelstenen van over de hele 
wereld.



Premiumkwaliteit gecertificeerde natuurlijke edelstenen
Voor onze edelsteenveilingen zoeken we naar een breed scala aan natuurlijke edelstenen met een 
betrouwbaar gemmologisch certificaat (zie de details). Waaronder:

● Parel, jade en sommige zeldzame soorten, 
zoals benitoiet of taaffeiet

● Beryl, alle soorten (smaragd, aquamarijn, morganiet etc.)
● Korund (alle kleuren van saffier, robijn)
● Tanzaniet (en zoisiet)
● Spinel (alle kleuren)
● Chrysoberyl (incl. kattenoog en alexandriet)
● Opaal (alle kristalsoorten, vuuropalen enz.)
● Granaat (alle kleuren)
● Diaspoor
● Grandidierite
● Tourmaline (alle kleuren)
● Zirkoon (alle kleuren)
● Olivijn
● Topaas (alle kleuren)
● Sterren korund
● Kwarts (amethist, ametrien, citrien) 

✘ Amber, koraal, edelstenen die in een lab zijn gemaakt 
(synthetisch) en samengestelde edelstenen zijn niet 
geschikt



Selectie van ongecertificeerde natuurlijke edelstenen
Bepaalde edelstenen kunnen worden aangeboden als verzameling van meerdere stenen, zonder een 
gemmologisch certificaat.
Dit geldt alleen voor edelstenen met een individuele waarde van minder dan € 100 die voldoen aan alle 
andere kwaliteitseisen. Dit geldt ook voor:

● Microkristallijn kwarts (zoals carneool, jaspis, tijgeroog of versteend hout)
● Turkoois
● Lapis lazuli
● Rozenkwarts/bergkristal/rookkwarts
● Toermalijn
● Rookkwarts, bergkristal
● Maansteen



Gefacetteerde en geslepen edelstenen
Voor onze speciale edelsteenveiling kiezen we gefacetteerde en geslepen mineralen (edelstenen), net 
als gepolijste mineralen, b.v. cabochons, die klein zijn en meteen in sieraden kunnen worden gebruikt

Dit zijn slijpsels zoals:

● briljant, ovaal, smaragd, peer, cabochon, markies, kussen, 
triljant, vierkant, prinses, baguette, radiant, hart, fancy

Elk slijpsel moet van goede kwaliteit zijn. Goed genoeg om in 
sieraden te kunnen worden gebruikt. Dit wordt bepaald door:
1) Verhoudingen (symmetrie, kroonhoogte enz.)
2) Lichtprestaties (schittering, vensters etc.)
3) Afwerking (glans)

✘ Edelstenen die in alle bovenstaande criteria laag scoren, 
zijn mogelijk niet geschikt voor onze veilingen

✗ ✗
Ruwe edelstenen, schijven, grote snijwerken, bollen, ballen of eieren 
zijn bedoeld voor onze mineralenveiling.

✗



Helderheid & conditie
Voor onze veilingen accepteren wij edelstenen die onbeschadigd zijn en een redelijke helderheid hebben. 
Dit betekent dat het aangeboden item: 

✓

● transparant, doorschijnend of ondoorzichtig mag zijn, afhankelijk 
van de edelsteen - voor sommige edelstenen neemt de waarde 
sterk af als ze niet transparant zijn (zoals tanzaniet of 
aquamarijn)

● insluitsels kan hebben (smaragd kan bijvoorbeeld insluitsels 
bevatten)

✘ Als de edelsteen insluitsels bevat die de visuele schoonheid van 
de edelstenen beïnvloeden (omdat het licht niet goed kan 
worden gereflecteerd of de kleur wordt verdoezeld door de 
insluitsels), kan de expert besluiten het niet goed te keuren

● enkele kleine chips op het rondist/de facetten kan hebben of 
andere gebruikssporen - deze edelstenen kunnen worden 
geaccepteerd (zonder minimumprijs) zolang dit duidelijk wordt 
vermeld op foto's en in de beschrijving

✓ ✗

✗

✓ ✗



Geaccepteerde standaardbehandelingen
De volgende standaardbehandelingen worden 
geaccepteerd voor geselecteerde edelstenen: 

● Hittebehandeling voor korund, tanzaniet, citrien, 
amethist, ametrien, zirkoon, toermalijn en roze topaas

● Behandeling met olie voor smaragd 

● Bestraling voor blauwe topaas

● Voor jade: harsen (A-jade) of bleken en impregneren 
met een polymeerhars (B-jade)

De volgende behandelingen zijn niet geschikt voor 
onze veilingen:

✓ ✓ ✓ ✗✗

✘ Materialen zoals smaragden, saffieren, spinellen 
enz. die gekleurd zijn met niet-traditioneel 
gekleurd materiaal, zoals kleurstoffen, gekleurde 
oliën en gekleurde vulstoffen (zoals loodglas)

✘ Coating, omdat het de edelsteen een valse kleur 
of uitstraling kan geven (bijvoorbeeld Mystic 
Topaz etc.)

beryllium 
diffusieproces 
(saffieren)

composieten (zoals 
dubbel, triple)



● Voor alle edelstenen met een waarde van € 75 - € 
100 of meer, is een certificaat vereist uit onze lijst 
met goedgekeurde gemmologische laboratoria, 
zoals vermeld op de volgende slide.

● Verkopers die een diploma Gemmologie hebben 
behaald, mogen in de 'Edelstenen gecertificeerde 
gemmologen' veilingen zonder certificaat 
aanbieden (na goedkeuring van onze experts), 
maar voor edelstenen met een waarde van meer 
dan € 950 moeten ze nog steeds een 
gemmologisch rapport toevoegen.

● Edelstenen met een individuele waarde van 
minder dan € 75 kunnen zonder certificaat 
worden aangeboden in homogene partijen (2 of 
meer) aan de ‘verzamelingen van edelstenen’ 
veilingen.

Echtheid/certificatievereisten

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als ze 
weten dat het als echt is gecertificeerd. Daarom 
willen we certificaten van vertrouwde 
gemmologische instituten zien voor bepaalde 
soorten edelstenen met een hoge waarde.



Lijst met voorgestelde vertrouwde gemmologische instituten 
Op de volgende pagina vind je per rapport kwaliteits- en waardebeperkingen

Volledige rapporten van deze onafhankelijke en professionele 
laboratoria worden over het algemeen geacht voldoende details 
te bevatten:

● AIG (Israël & Milaan)
● AIGS
● ALGT (Antwerpen)
● AnchorCert (Londen)
● AGL
● DSEF
● GIA
● Gübelin
● GRS (Gem Research Swisslab)
● GW Lab (Israël)
● IGI (Antwerpen, India, Bangkok & Israël)
● IGE (Madrid)
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano Milano)
● IJGC (Antwerpen)
● LFG  (Frankrijk)
● Lotus
● Masterstones (Rome) 
● NEL (Leiden) 
● SSEF
● The London Gem and Pearl Laboratory

Houd er rekening mee dat we geen rapporten van de volgende 
laboratoria beschouwen:

✘ AIG (België)
✘ IGL (Israël)
✘ EGL (België)
✘ EGL (VS)
✘ CDG (Israël)
✘ CGL (Israël)
✘ GIL (Bangkok & Israël) 
✘ GECI (Italië)
✘ CISGEM (Italië)

NB: We accepteren GEEN ID-rapportkaarten of voorlopige 
rapporten van welk laboratorium dan ook.

Als een edelsteen van hoge waarde en/of bijzonder zeldzaam is, 
kunnen kopers twee rapporten verlangen als extra geruststelling. 
We kunnen daarom verzoeken om een tweede rapport van een 

gerenommeerd laboratorium ter ondersteuning van het kavel. Let 
op: het moeten twee rapporten zijn van de laboratoria zonder 

waardebeperkingen, zoals vermeld op de volgende slide.



Kwaliteits- en waardebeperkingen per rapporttype
Lab/Rapport Waardebeperkingen Soorten en kwaliteitsbeperkingen

AGL
GIA
GRS (Gem Research Swiss Lab)
Gubelin (Zwitzerland)
HRD
IGI
Lotus (Thailand)
SSEF

Geen waardebeperkingen. Zie richtlijnen voor behandelingen, 
helderheid en voorwaarden voor details.

DSEF (Duitsland)
NEL (Leiden)
GW Lab (IL)
IGE (Madrid)
ALGT (B)
LFG (F)
Anchor Cert (VK)
The London Gem and Pearl Laboratory
Masterstones (IT)
AIGS (Thailand)

Lage schatting maximaal € 10.000. Zie richtlijnen voor behandelingen, 
helderheid en voorwaarden voor details.

AIG (IL)
AIG (IT)
IGI Milano (IT)
IJGC (B)

Lage schatting maximaal € 2.000. Zie richtlijnen voor behandelingen, 
helderheid en voorwaarden voor details.



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

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



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:
● Aantal stenen
● Type edelsteen
● Gewicht edelstenen per stuk
● Totale gewicht in karaat
● Slijpsel
● Kleur en helderheid
● Behandeling
● Certificering
● Land van herkomst
● Verzegeld ja/nee

Gebruik het veld met aanvullende beschrijvingen voor de volgende info:

● Voeg altijd algemene informatie toe zoals vermeld op het certificaat, 
inclusief het rapportnummer in de beschrijving

● De afmetingen, kleur in detail, helderheid en behandelingen, omdat deze 
niet altijd worden vermeld in de rapporten

● Beschrijving van eventuele onvolkomenheden
● De lichtbronnen die op de foto's worden gebruikt (anders dan daglicht)
● Verzendmethode
● Als u een land van herkomst opgeeft dat niet in het rapport wordt 

vermeld, vermeld dit dan duidelijk met de volgende disclaimer: ‘N.B. Land 
van herkomst is de mening van de verkoper van dit artikel. Dit advies 
wordt niet onderbouwd door een officieel gemmologisch laboratorium’

● Als het rapport niets over de behandeling zegt, voeg dan toe: 
'Behandelingen niet onderzocht door dit lab' of 'Dit type edelsteen wordt 
vaak behandeld/verwarmd' (bijv. topaas/citrien)



Foto’s

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag:

● Minimaal 5 close-up foto's met de edelsteen 
van boven, onder en zijkant.

● Een duidelijk leesbare foto van het volledige 
certificeringsrapport, indien van toepassing.

● Als het kavel verzegeld is, hebben we een foto 
nodig van zowel de voor- als achterkant van de 
verzegeling.

Richtlijnen indienen kavels

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.



Richtlijnen foto’s 
● Fotografeer uw item voor een effen, witte achtergrond. Tip: u kunt een wit of zwart A4-papier gebruiken, dubbel 

gevouwen en op een tafel geplaatst in een L-vorm. Plaats de edelsteen in het midden van het L-vormige papier 
om foto’s te maken.

● Foto's moeten niets anders laten zien dan het item of de items die u wilt veilen. Vermijd zelfportretten of blote 
handen.

● Voeg altijd scherpe close-up afbeeldingen van de achter-, onder-, boven- en zijkanten van de edelsteen toe. 
Gebruik indien nodig een macro-lens.

✘ Houd er rekening mee dat stockfoto's niet langer zijn toegestaan en dat afbeeldingen niet overmatig mogen  
worden verbeterd. 

● Voeg een duidelijk leesbare afbeelding van het papieren certificaat toe (geen online kopie). 

● Voor verzegelde edelstenen is ten minste een duidelijk leesbaar volledige foto van de voor- en achterkant van 
het verzegelde certificaat en het papieren certificaat nodig (geen online kopie).

● Tenzij u professionele verlichting kunt gebruiken, moet u bij daglicht fotograferen. Lampen verduisteren de echte 
kleuren van een item en flitsfotografie kan schaduwen veroorzaken. Andere lichtbronnen mogen worden gebruikt, 
maar moeten duidelijk worden vermeld in de omschrijving.

✘ Gebruik geen logo's (van gem labs) in uw afbeeldingen.



Richtlijnen foto’s: Voorbeeld voor verzegelde edelstenen 



Bedankt.


