Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Modeltreinen

Premium segment
modeltreinen
Bij Catawiki veilen we
modeltreinen en modelspoorbanen van
premiumkwaliteit
die verzamelwaardig zijn en de gepassioneerde
modeltreinen liefhebber aanspreken

We willen potentiële kopers verzekeren dat we hun
passie delen en rekening houden met de kwaliteit van
hun collecties. Daarom selecteren onze interne
experts elk object persoonlijk voor onze veilingen,
zodat ze zeker weten dat de objecten
verzamelwaardig zijn en op de beste manier worden
gepresenteerd.
Dit doen we omdat we ernaar streven onze bieders
betrokken en enthousiast te houden en te zorgen
dat ze de modellen vinden waar ze geïnteresseerd
in zijn en om ervoor te zorgen dat onze verkopers
een goede verkoopervaring hebben op Catawiki.

Bij Catawiki willen we constant vooruit. Onze positionering verschuift naar een premium segment, wat meer kansen
creëert voor u en voor ons.
Van de 14 miljoen bezoekers die elke maand naar ons platform komen, 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 enthousiast van wordt.
In deze richtlijnen hebben we gedeﬁnieerd naar welke bijzondere objecten bieders in onze modeltreinenveilingen
op zoek zijn. We laten u weten wat we van u verlangen 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. We willen
beter aansluiten op uw wensen.
Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen bij uw succes op Catawiki.
Bedankt dat u ons vergezeld tijdens deze spannende reis!

Productrichtlijnen
Bij Catawiki veilen we
nauwkeurige schaalmodellen van premium
kwaliteit die gepassioneerde modeltreinen
liefhebbers en verzamelaars aanspreken.

Voor onze veilingen zoeken en selecteren we exacte
schaalmodellen van locomotieven, wagons, rails of
accessoires, evenals bijpassende scenery, die:
●

zijn gemaakt voor de veeleisende verzamelaar (dit
betekent geen uurwerk of op batterijen werkend,
speelgoed)

●

zijn gemaakt in schalen H0, H0e/m, N, Z, 1, G, 0 en 00

●

staan op de lijst met geselecteerde en
gerenommeerde makers

●

in (geteste) werkende staat zijn en in ten minste
goede conditie, bij voorkeur in de originele
verpakking

●

kunnen worden gevonden op websites van
gespecialiseerde modeltrein verkopers of in
gespecialiseerde modeltrein winkels

●

worden aangeboden in commercieel aantrekkelijke,
verzamelwaardige kavels.

Exacte schaalmodellen voor de veeleisende verzamelaar
○
○

We zijn op zoek naar locomotieven, wagons, rails, hulpstukken of startersets en wagensets, evenals
accessoires en scenery van goede kwaliteit
Wij veilen de volgende schalen: H0, H0e, H0m, N, Z, 1, G, 0 of 00

✓
Exacte schaalmodellen zijn een
nauwkeurige schaal representatie van
het daadwerkelijk gemaakte origineel.

Objecten die niet passen in onze modeltreinenveilingen
Om ervoor te zorgen dat onze modeltreinenveilingen voor verzamelaars interessant blijven,
vermijden we spoorwegcuriosa, evenals treinen met uurwerken of op batterijen werkend speelgoed
en decoratieve treinen.
Deze zijn niet geschikt voor de veilingen.

X

Gebruikelijke objecten in redelijke staat of
minder en objecten zoals metalen
transformatoren (hier aangeboden in een
partij) worden niet als premium kwaliteit
gezien en zijn daarom niet geschikt voor
de veiling.

Premium kwaliteit
○
○

Alle objecten moeten zijn getest, werkend zijn en in ten minste goede conditie verkeren
Bij voorkeur in de originele verpakking

Beschadigd materiaal in redelijke staat (of slechter), waarbij
belangrijke delen ontbreken of geknutselde kavels in slechte
staat (uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor materiaal
uit 1940-1950), worden niet als premium kwaliteit beschouwd.

✓

X

Voorbeelden van gewenste merken

Richtlijnen indienen kavels

Commercieel aantrekkelijke kavels
Om potentiële kopers aan te moedigen om op uw kavel
te bieden, adviseren wij een minimum aantal objecten
per kavel toe te voegen, die een waarde hebben die in
verhouding is met de verzendkosten.

Potentiële kopers bieden eerder op een kavel met
een goede beschrijving, waarbij alle relevante
informatie duidelijk wordt vermeld en met,
uiteraard, aantrekkelijke foto’s van hoge kwaliteit.

Vooral los geproduceerde wagons en kleinere objecten
zoals rails, toebehoren of landschappen dienen in
bepaalde aantallen te worden aangeboden omdat ze los
minder interesse opwekken.
Terwijl verzamelaars meestal op zoek zijn naar een
toevoeging van bijzondere 'kleinere' producten, geven
bieders over het algemeen de voorkeur aan kavels met
redelijke verzendkosten in verhouding tot de
kavelwaarde.

Richtlijnen omschrijvingen

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.
Neem de volgende informatie op in de beschrijving van uw kavel:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Of het object in goede staat verkeert (geteste objecten behalen vaak hogere opbrengsten)
Vermeld het aantal objecten van een bepaald artikelnummer
Bij 'aanvullende informatie' kunt u een serie, nummer, objecten of een korte beschrijving toevoegen
Algehele conditie
Met of zonder de originele doos
Analoog/digitaal
Merk en schaal
Artikelnummer
Type object en aantallen (bijv. Stoomlocomotief / 4 goederenwagons)
Spoorwegmaatschappij
Serie en bedrijfsnummer

We raden aan om een autocorrectie-functie te installeren in uw webbrowser; taalfouten geven een slechte indruk bij
een uitgebreide beschrijving.

Richtlijnen indienen - minimum aantal objecten per kavel

Richtlijnen indienen - minimum aantal objecten per kavel

Minimumprijzen
-

Minimumprijzen kunnen alleen worden toegevoegd aan kavels die meer dan €
200 waard zijn.
Een minimumprijs zou ongeveer 75% van de geschatte waarde van het kavel
moeten zijn.
Minimumprijzen kunnen niet worden toegevoegd aan rails en hulpstukken.
Houd er rekening mee dat een minimumprijs is bedoeld is om de inkoopprijs
te beschermen, niet om de prijs van het kavel op te drijven.

Richtlijnen indienen kavels
Foto’s
Om onze experts, evenals onze bieders, de juiste
indruk van uw kavel te geven, zien we graag 4
hoogwaardige foto's met:
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.

●
●

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

Richtlijnen foto’s
●

De foto's moeten een vooraanzicht en achteraanzicht van het model laten zien (zonder doos), gemaakt op een effen,
neutrale achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond). Voeg bij rollend materiaal een foto toe van de onderkant,
waarop de assen en sleper te zien zijn.

●

Zorg ervoor dat uw foto's alleen het object of de objecten tonen die u wilt veilen.

●

Om uw model op de best mogelijke en meest aansprekende manier te presenteren, dient u weerspiegelingen,
lichaamsdelen of een aﬂeidende achtergrond te vermijden en ervoor te zorgen dat het model schoon is, zonder
vingerafdrukken of stof.

●

Zorg voor close-ups van belangrijke details, zoals de trapjes en het interieur, voeg afbeeldingen toe van originele
dozen en duidelijk leesbare foto's van het certiﬁcaat indien limited edition.

●

Als u meer dan één model aanbiedt, toon dan ten minste één foto van alle modellen bij elkaar. Dit maakt het voor de
koper duidelijker wat u verkoopt.

Bedankt.

