Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Hiﬁ en Radio

Premiumsegment
Hifi en Radio
Bij Catawiki veilen we hi-ﬁ en radio apparatuur van
topkwaliteit die moeilijk te vinden is en die
gepassioneerde muziekliefhebbers en hiﬁ
verzamelaars aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame hiﬁ en radio 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 hiﬁ en radioapparatuur voor de
muziekliefhebber en verzamelaar.

Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:
●

hiﬁ- en radio apparatuur die meer dan 5 jaar oud is,
inclusief apparatuur van Bang & Olufsen

●

vintage grammofoons en buizenradio's

●

items die niet makkelijk / algemeen verkrijgbaar zijn

●

items die op zijn minst in een goede en werkende
staat zijn

●

items met een minimumwaarde van € 75

Verzamelbare hifi en radio apparatuur
Voor onze veilingen zoeken wij naar vintage en tweedehands hiﬁ en radio apparatuur, evenals items van
zeldzame of beperkte (verzamelbaar) edities die niet of niet langer algemeen verkrijgbaar zijn. Dit bevat:
●
●
●
●
●
●
●

Tape- en cassettedecks
Draaitafels
Hiﬁ speakers
Versterkers
Buizenradio’s
Grammofoons
78 toeren schellak platen

Houd er rekening mee dat jongere modellen en items die
makkelijk verkrijgbaar zijn, minder aantrekkelijk zijn voor
verzamelaars en daarom niet geschikt zijn voor onze veilingen. Dit
bevat:
✘
✘
✘

Reserveonderdelen / onderdelen van apparatuur
Buizen televisies, karaoke-sets, autoradio’s
Video-apparatuur (behalve van Bang & Olufsen)

Gerenommeerde fabrikanten en merken
Accuphase
Acoustical
Akai
Arcam
B&O
B&W
Bose
Braun
Brionvega
C.E.C.
Cabasse
Canton
Chario
Dali
Denon
Dual
DUAL
Elac
Erres

Focal
Garrard
Grundig
H.H. Scott
Harman Kardon
His Masters
Voice
Inﬁnity
JBL
JVC
Kef
Kenwood
Lenco
Luxman
Magnat
Marantz
MB-Quart
Micro Seiki
Mission
Mitsubishi
Musical Fidelity

NAD
Nakamichi
Nikko
Nordmende
Nordmende
Onkyo
Opera
Optonica
Panasonic
Pathe
Philips
Pioneer
Quad
Quadral
Revox
Revox
Rotel

Sansui
Setton
Shure
Siemens
Sony
Teac
Technics
Telefunken
Tesla
Thorens
Tivoli
Trio Track
Uher
Wega
Wharfedale
Yamaha
Zenith

Merken die niet geschikt
zijn:
✘ Amstrad
✘ Samsung
✘ Behringer
✘ Schneider
✘ Behringer
✘ Shamrock
✘ Beng
✘ Soundwave
✘ Cat
✘ SpiritofStLoui
✘ Crosley
s
✘ Denver
✘ Sudfunk
✘ Dr. Dré
✘ Universum
✘ Kendo
✘ Vestax
✘ Koda
✘ Yoko
✘ LG
✘ Life
✘ Madison
✘ Marquant
✘ Metz
✘ Omniversum
✘ Ricatech

Staat

Uitstekend: gebruikt met minimale gebruikssporen

Mint: Nieuw, ongebruikt

Goed: Gebruikt met duidelijke gebruikssporen

✘

Items in goede of slechte staat, dwz beschadigd of
kapot, zijn niet geschikt voor onze veilingen

✗

Richtlijnen indienen kavels
Kavelbeschrijving

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

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 aan te bieden, verschijnen er tips om u te laten weten welke informatie we
over uw kavel moeten weten. De velden die u invult, helpen u de informatie te presenteren op een manier die de
koper gemakkelijk kan lezen.
De vereiste informatie bevat:
●
Merk- en modelnaam / nummer en type
●
Conditie (alle omstandigheden moeten in werkende en geteste staat zijn)
●
Speciﬁcaties en technische hoogtepunten (vermogen, aansluitingen, enz.)
●
Gewicht en afmetingen
●
Voeg alstublieft een serienummer toe, met name voor Bang & Olufsen-modellen die na 1990 zijn gemaakt

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

Richtlijnen foto’s
●
●
●
●
●

●

●

Fotografeer de voorkant, zijkant en achterkant van je item tegen een effen en neutrale
achtergrond, bij voorkeur een witte muur.
Zorg ervoor dat er geen aﬂeidende achtergrond zichtbaar is, zoals een winkelinterieur of
buitenshuis.
Foto's moeten niets anders laten zien dan het item of de items die u wilt veilen.
Vermijd alstublieft zelfportretten.
Bieders zijn geïnteresseerd in het bekijken van zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd
afbeeldingen toe van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van de
binnenkant, indien van toepassing. In geval van meerdere items, fotografeer alle
aangeboden items tegelijk en elk item afzonderlijk.
Voeg speciﬁeke scherpe afbeeldingen van details toe, zoals de voorkant van het kavel met
de knoppen en de achterkant met de aansluitingen, evenals duidelijk leesbare en
gedetailleerde afbeeldingen van de serienummerplaat.
Gebruikssporen of (kleine) schade moeten heel duidelijk in afbeeldingen worden getoond.
Voeg scherpe en gedetailleerde afbeeldingen van gerepareerde of herstelde onderdelen
toe.

✗

✗

Richtlijnen foto’s - Voorbeeld kavel

✓

Bedankt.

