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Luxe accessoires 



Luxe accessoires
Premiumsegment

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
exclusieve accessoires, selecteren onze interne experts 
elk object persoonlijk voor onze veilingen. Zij zorgen 
ervoor dat de objecten van topkwaliteit zijn en op de 
beste manier worden gepresenteerd.

Deze selectie door experts zorgt ervoor dat onze bieders 
enthousiast blijven, omdat ze zeldzame en speciale 
objecten kunnen vinden waarin ze geïnteresseerd zijn. 
Het helpt ook om onze verkopers een fijne 
verkoopervaring te bieden.

Bij Catawiki, veilen we

hoogwaardige vintage en limited edition pennen, 

kantoorartikelen, aanstekers en andere accessoires 

van alle luxe en premium merken. We richten ons op 

items die moeilijk te vinden zijn en die aantrekkelijk 

zijn voor enthousiaste liefhebbers.



Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. We richten ons op premium producten die echt de aandacht 
van kopers trekken. Dit biedt kansen voor succes voor u.

De 14 miljoen mensen die Catawiki elke maand bezoeken, leveren ons waardevolle informatie over waar ze 
gepassioneerd over zijn en wat ze willen kopen.

Met uw hulp willen we ervoor zorgen dat we aan deze hoge vraag voldoen en de speciale objecten kunnen 
aanbieden waar ons groeiende aantal bieders naar op zoek is.

In deze richtlijnen hebben we de speciale objecten gedefinieerd die bieders zoeken in onze luxe 
accessoiresveilingen. We zullen ook uitleggen wat u nodig heeft om uw accessoires met succes op de veiling aan 
te bieden.

Onze experts en accountmanagers staan voor u klaar om u te begeleiden naar succes op Catawiki.

Bedankt voor uw deelname aan deze spannende reis!



Productrichtlijnen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

● Verschillende soorten pennen, inktpotten, waxzegels en 
organizers die aan de volgende eisen voldoen:
○ Gemaakt na 1850 tot heden.
○ In zeer goede staat en werkend.
○ Minimaal € 75 waard.

● Tafel- en zakaanstekers die aan de volgende eisen voldoen:
○ Vintage (tot begin jaren 90) of modern (gemaakt van 

de vroege jaren 90 tot heden).
○ Gemaakt door luxe/premium merken of ontwerpers.
○ Nieuw of tweedehands.
○ In zeer goede staat en werkend.
○ Minimale waarde van € 75 voor luxe aanstekers en 

een minimale waarde van € 50 voor Zippo 
aanstekers.

● Horloge accessoires die aan de volgende eisen voldoen:
○ Vintage (tot begin jaren 90) of modern (gemaakt van 

de vroege jaren 90 tot heden).
○ Gemaakt door luxe/premium merken of ontwerpers.
○ Nieuw of tweedehands.
○ In zeer goede staat en werkend.
○ Minimaal € 75 waard.



Pennen en kantoorartikelen
● We zijn op zoek naar het volgende:

● Vulpotloden, vulpennen, balpennen en rollerballs.
● Collecties.
● Professionele potloodsets.
● Lederen organizers
● Inktpotten, waszegels en bureauaccessoires.
● Passer / schuifmaat sets.
● Promotionele artikelen die onder licentie zijn uitgegeven.



Niet geschikt:

✘ Onderdelen van pennen en vullingen.

✘ Riemen schrijfpapier/kopieerpapier.

✘ Replica's van bekende merken.

✘ Merkloze pennen en organizers.

✘ Pennen met reclame (met uitzondering van 
Parker pennen, omdat deze wereldwijd 
verzameld worden).

Ongeschikte pennen en kantoorartikelen



Aanstekers en rookaccessoires
● We zijn op zoek naar antieke, vintage en moderne aanstekers, waaronder:

● Benzine- en butaanaanstekers.
● Zak-, tafel- of aan de muur gemonteerde aanstekers.

● Evenals een verscheidenheid aan rookaccessoires, waaronder:

● Pijpen.
● Asbakken.
● Snuifdozen en flessen.
● Sigarenkisten en knippers.

● Tabakspotten en dozen.
● Sigarettenhouders en dispensers.
● Vesta doosjes en luciferhouders.



Ongeschikte aanstekers en rookaccessoires

Niet geschikt:

✘ Wegwerpaanstekers.

✘ Lollige aanstekers.

✘ Ongeautoriseerde aanstekers met 
copyright.

✘ Verzamelbare, maar geen luxe 
aanstekers.

✘ WOI en WOII aanstekers.

✘ Meerdere aanstekers gecombineerd in 
één kavel.

✘ Sigarenmallen.



Horloge-accessoires
● We zijn op zoek naar verschillende soorten horloge-accessoires, waaronder:

● Horlogeopwinders
● Opbergkoffers en dozen
● Armbanden en bandjes (alleen van high-end merken).
● Hoogwaardige boeken over horloges.
● Originele horlogeverpakkingen.

Niet geschikt:
✘ Promotionele artikelen.
✘ Armbanden en bandjes van generieke merken.



Voorbeelden van gewenste merken
● We zijn op zoek naar de volgende merken voor pennen en kantoorartikelen:

● We zijn op zoek naar de volgende merken voor aanstekers en rookaccessoires:

● We zijn op zoek naar de volgende merken voor horloge-accessoires:



Voorbeelden van ongeschikte merken

✘ Ongeschikte merken voor pennen en kantoorartikelen:

✘ Ongeschikte merken voor aanstekers:

✘ Ongeschikte merken voor horloge-accessoires:



Staat
● We zijn op zoek naar objecten in de volgende staat:

● Ongebruikt - nooit geïnkt (pennen) en nooit gebruikt (aanstekers) met 

de originele doos.

● Als nieuw - alleen gebruikt om te testen.

● Uitstekend - nauwelijks gebruikt met minimale leeftijdsporen en 

slijtage.

● Goed - gebruikt met wat leeftijdsporen en slijtage.

● Redelijk - hevig gebruikt, eventueel met wat ontbrekende kleine 

onderdelen en moet worden gerestaureerd.

Niet geschikt:
✘ Pennen met schade aan de behuizing of penpunt, en aanstekers in slechte cosmetische staat.
✘ Inktpotten, pennen of aanstekers die veel onderdelen missen.
✘ Aanstekers die beschadigd zijn en niet meer werken.



Kavelbeschrijving

Om potentiële kopers aan te moedigen om op uw 
kavel te bieden, vragen we u een gedetailleerde 
beschrijving van uw items(s) toe te voegen.  De 
beschrijving moet uitgebreid en eerlijk zijn en 
voldoen aan de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen indienen

Potentiële kopers bieden eerder op kavels met een 
goede beschrijving, waarbij alle relevante informatie 
duidelijk wordt weergegeven.



Richtlijnen indienen kavels 
Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips om u te laten weten welke informatie we 
over uw kavel moeten weten.  De velden die u invult, helpen u om de informatie te presenteren op een manier die de 
koper gemakkelijk kan lezen.

De vereiste informatie omvat:

● Merk 
● Model
● Type object 
● Kleur 
● Staat
● Werking:

- Werkt
- Werkt niet

● Serienummer (indien van toepassing)
● Of het wordt geleverd met originele doos en papieren
● Naam van de editie (indien het limited edition is)
● Afmetingen
● Materiaal
● Afwerking (bijv. verguld/verzilverd, Chinese lak)
● Leeftijd



Foto richtlijnen
Foto's

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

● Een 360-graden beeld van het object.
● Close-ups van belangrijke details, volgens de 

onderstaande richtlijnen.

Het opnemen van goede foto's is de sleutel om de 
aandacht van bieders te trekken en ervoor te 
zorgen dat ze bieden op uw kavel.
 
Online kopen betekent dat bieders geen kans 
krijgen om uw kavel persoonlijk te bekijken. Daarom 
zijn gedetailleerde foto‘s van hoge kwaliteit erg 
belangrijk.



Richtlijnen foto‘s
● Maak foto's van alle kanten. Zorg voor minimaal 6 foto's van het kavel, met de voor-, achter en binnenkant (indien van toepassing) en 

bovenkant, onderkant en zijaanzicht van het item.

● De hoofdafbeelding moet vierkant zijn. U kunt de afbeelding bijsnijden indien nodig.

● Zorg ervoor dat het item gecentreerd is en gefotografeerd is vanuit hoeken die het volledige oppervlak van het item weergeven.

● Maak close-ups van belangrijke details, waaronder afbeeldingen van het logo of merk, serienummers en markeringen.

● Gebruik geen stockfoto's, afbeeldingen die van het internet zijn gedownload of afbeeldingen van andere kavels op Catawiki.

● Gebruik een effen en neutrale achtergrond.

● Voeg foto's toe van eventuele vlekken en gebruikssporen om annuleringen na de verkoop te voorkomen.

● Vermijd het tonen van blote handen. U kunt witte handschoenen gebruiken om foto's van details te maken. 

● Laat alleen het item zien dat u verkoopt. Neem geen details op van de kamer (bijv. meubels, gordijnen). Fotografeer het object niet in 
een huiselijke setting, zoals op een bank. Maak geen foto's van de items buitenshuis met een tuin of landschap op de achtergrond.

● Fotografeer bij daglicht of met professionele verlichting. Een flitser of kunstlicht kan ervoor zorgen dat de kleuren of materialen er 
anders uitzien, waardoor de foto's minder nauwkeurig zijn.



Voorbeelden van geschikte foto‘s:



Voorbeelden van ongeschikte foto‘s:



Bedankt.


