
Gids bij het 
aanbieden van
 

 
 

SIERADEN 
 



Bij Catawiki veilen we 

antieke, vintage en moderne sieraden van 
topkwaliteit 

die moeilijk te vinden zijn en aantrekkelijk worden 
gevonden door gepassioneerde 
sieradenverzamelaars. 

Premium segment sieraden Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame sieraden, 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 wij om onze bieders te helpen bij het vinden 
van objecten waar ze in geïnteresseerd zijn en om onze 
verkopers een fijne verkoopervaring te bieden. 



Kopers zoeken op Catawiki naar 
speciale, moeilijk te vinden
sieraden van topkwaliteit. 

Productrichtlijnen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar antieke en vintage 
sieraden of moderne stukken die:

● Gemaakt zijn van materialen van bewezen 
topkwaliteit

● Professioneel zijn ontworpen en geproduceerd door  
premium merken, ontwerpers of gemaakt door 
goudsmeden 

● Zichtbaar goed vakmanschap vertonen, bijvoorbeeld 
○ een verfijnde professionele afwerking 
○ deskundige uitvoering van het ontwerp 
○ duurzaam in elkaar gezet 

● Kunnen worden gevonden bij goudsmeden en 
gespecialiseerde sieradenwinkels 

● Een minimum geschatte waarde van € 75 hebben 



Materialen van bewezen topkwaliteit
● Met sieraden gemaakt van materialen van bewezen topkwaliteit wordt bedoeld:  

○ Moderne stukken van goud met een bewezen (gemerkte) fijnheid van ten minste 14 karaat en 
antieke of vintage gouden sieraden (gemaakt voor 1980) met een fijnheid van ten minste 8 karaat

○ Zilveren sieraden met een (gemerkte) graad van 800 of hoger 

○ Platina sieraden met een keurmerk van 850 en 950 

○ Sieraden van natuurlijke of gekweekte zoetwaterparels van hoge kwaliteit

○ Sieraden gemaakt van onbehandelde A-klasse jade die zijn geproduceerd voor 1980 

○ Sieraden gemaakt van amber die niet gereconstrueerd zijn met additieven en voor 1980 zijn gemaakt

○ Sieraden bezet met natuurlijke edelstenen die niet zijn gereconstitueerd* en/of bezet met diamanten 
met een zuiverheidsgraad van ten minste SI en kleurkwaliteit van minimaal H-I

* Gereconstitueerde edelstenen zijn stenen die zijn geconstrueerd uit natuurlijk (gemalen) 
edelsteenmateriaal, gesmolten met plastic hars (epoxy) en kleurstoffen en vervolgens in blokken zijn 
gecomprimeerd en gesneden.



Materialen van bewezen topkwaliteit
● We accepteren natuurlijke edelstenen of diamanten van hogere kleur en zuiverheid (min. klasse H-I/SI)

Diamanten met een lage 
helderheid (onder SI) en met 
duidelijk zichtbare spikkels 

zijn minder gewild. 

Synthetische stenen (zoals kubische zirkonia of 
moissaniet) worden niet als topkwaliteit 

beschouwd

X✓



Materialen van bewezen topkwaliteit
● We zijn op zoek naar parels van hoge kwaliteit 

Parels met een wazige reflectie, veel vlekken of 
parelmoer van lage kwaliteit, beschouwen we niet als 

topkwaliteit.

Parels kunnen prachtig zijn, maar ze hebben niet 
altijd de kwaliteit waar we naar op zoek zijn. 

X✓ bijna geen reflectie

beschadigd en zeer dun 
parelmoer



● Professioneel ontworpen antieke en vintage sieraden of moderne sieradenmerken 

● Moderne merkloze sieraden die professioneel zijn ontworpen en te vinden zijn bij gerenommeerde 
edelsmeden of gespecialiseerde juweliers

Professioneel ontworpen of gemerkte sieraden 

Bieders hebben over het algemeen weinig 
belangstelling voor merkloze sieraden en 

gebruikelijke ontwerpen die in grote aantallen 
worden geproduceerd en in doorsnee winkels te 

vinden zijn

X



Voorbeelden van gewenste merken 
Antiek en vintage Moderne sieraden 

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono OJ Perrin Tiffany

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob Van Cleef & Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pandora Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Pasquale Bruni Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Patek Philippe Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Piaget Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Poiray

Sterle Chimento Gucci Pomellato

Tiffany Chopard H. Stern Recarlo

Comete Harry Winston René Boivin

Crivelli Hermes Repossi

Roberto Coin



Vertoont zichtbaar goed vakmanschap

Objecten met een
fragiele constructie worden niet 
beschouwd als topkwaliteit en 

trekken minder bieders aan.

met een verfijnde professionele afwerking 
    of deskundige uitvoering van het ontwerp. 

● Zit zichtbaar goed in elkaar 

X✓



Vertoont zichtbaar goed vakmanschap

Sieraden met een 
hobbyistische uitstraling

of een ruwe afwerking zien 
we niet als topkwaliteit en 
verkopen meestal slecht.

● Heeft zichtbaar een verfijnde afwerking 
                    en deskundige uitvoering van het ontwerp

met een constructie die goed in elkaar zit

X✓



● Voor antieke en vintage sieraden die voornamelijk 
van jade zijn gemaakt is een certificaat vereist

● Sieraden met een geschatte waarde van 
€ 10.000 of meer

● Sieraden met edelstenen waarvan een enkele 
edelsteen een waarde heeft van € 3.000 of meer

● Voor sieraden met een enkele moderne geslepen 
diamant van 1 karaat of hoger is een certificaat 
vereist

● In geval van twijfel over de materiaalkwaliteit, kunnen 
we voor andere sieraden ook een certificaat vragen 
van een vertrouwd edelsteeninstituut 

*Voor sieraden die 100 jaar of ouder zijn en die bezet zijn 
met grote edelstenen of diamanten, is een certificaat niet 
noodzakelijkerwijs vereist (omdat dit minder gebruikelijk 
is).

Vereisten authenticiteit / 
certificaten 

Kopers zullen sneller op uw kavel bieden wanneer 
zij weten dat het object authentiek en 
gecertificeerd is. Daarom vragen we voor bepaalde 
sieraden met een hoge waarde naar certificaten 
van betrouwbare gemmologische instituten.



Lijst van geaccepteerde betrouwbare gemmologische instituten
Betrouwbare gemmologische certificaten voor diamanten en edelstenen

IIDGR (Alleen diamanten) GRS (Gem Research Swiss Lab)

HRD (diamanten) SSEF (Swiss Gemological 
Institute)

IGI (International Gemological Institute) AIGS

AGS / UL (American Gem Society in 
samenwerking met UL)

Gübelin

AGL (American Gemological Laboratories) IGE (Spanje)

GIA (Gemological Institute of America) EGL (VS & Antwerpen)

CGL-GRS Swiss Canadian Gemlab Inc. GWLAB

DSEF (Deutsche Stiftung Edelsteinforschung) LFG ( Frankrijk)

NEL-Nederlands Edelsteenkundig 
Laboratorium

AIG

EGL Platinum AnchorCert (VK)

MSU Gemmological Center (Rusland) IGL

GCS Lab UK - Gemmologische certificatie 
diensten (gebruikt door Christies en Sotheby's 
)

Lotus

Betrouwbare laboratoria voor het certificeren van jade

- Nang Yang Gemological Institute

- GIA Campus (www.giataiwan.com.tw)

- Far East gem lab (www.gem.com.sg)

- HK Gems - Hong Kong Gems Laboratory
   (www.hkgems.com.hk)

 - AGIL (Asian Gemmological Institute & Laboratory Limited)

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- GCS Lab UK - Gemmologische certificatie diensten
   (UK - London, lab gebruikt door Christies en Sotheby's )

- Voor China: NGTC (National Gemstone Testing Center, Beijing - 
gecontroleerd door de overheid)

- Voor Japan: CGL

Betrouwbare laboratoria voor het certificeren van parels 

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- SSEF, Gübelin of E. Strack in Hamburg

- CGL Japan

http://www.gem.com.sg
http://www.hkgems.com.hk


Beschrijving kavel 

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 
een goede beschrijving, waarbij alle relevante 
informatie duidelijk wordt vermeldt en met, 
uiteraard, prachtige foto's.



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:
● Soort sieraad bijv. ring, ketting, oorbellen en voor welk geslacht 
● Merk of ontwerper (indien van toepassing)
● Materiaal en fijnheid van het stuk (bijv. 14 karaat roségoud) 
● Maat van het sieraad, zoals ringmaat, lengte van een ketting of diameter van een armband
● Totale gewicht (in gram) van het sieraad (dit helpt de pure materiaalwaarde te bepalen)
● Het type steen en karaatgewicht voor sieraden bezet met diamanten of edelstenen. Vermeld slijpvorm, 

kleur en zuiverheid in het beschrijvingsveld (voor alle stenen in uw sieraden). Opmerking: een diamant moet 
altijd diamant worden genoemd, niet 'briljant'

● Beschrijf de conditie van het object en vermeld eventuele schades in de beschrijving 
● Vermeld de naam en het rapportnummer van het certificaat, indien aanwezig 
● Vermeld een datum en herkomst (indien bekend) bij sieraden gemaakt voor 1980



Foto’s

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, hebben we 
minimaal 6 foto's van hoge kwaliteit nodig, met 
daarbij:

● een weergave van 360 graden 

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

Richtlijnen indienen kavels

Het toevoegen van goede foto's is essentieel om de 
blik 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 indienen kavels
● De foto's moeten een 360° weergave laten zien op een effen, neutrale achtergrond (bij voorkeur een 

contrasterende achtergrond). Voor een duidelijke indruk van de kleur, is bij sieraden die bezet zijn 
met diamanten of edelstenen ten minste één close-upfoto met witte achtergrond vereist.

● De foto's mogen alleen object(en) tonen die u wilt veilen. Als u bijvoorbeeld een enkele hanger zonder 
ketting wilt aanbieden, moet u ervoor zorgen dat er op de foto geen ketting te zien is. U zou in plaats 
daarvan een witte draad kunnen gebruiken.

● Vermijd uw blote vingers, handen, oren of andere lichaamsdelen om uw sieraden op de best mogelijke 
en meest aansprekende manier te presenteren. 

● Neem close-upfoto's van alle merken, keurmerken, cijfers en merknamen.

● Voeg afbeeldingen toe van originele dozen, bonnen en duidelijk leesbare foto's van de voor- en 
achterkant van het certificaat (waar nodig, zoals hierboven beschreven).



Bedankt.


