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Premiumsegment 
filmmerchandise en memorabilia Potentiële kopers zoeken op Catawiki naar speciale en 

zeldzame filmrekwisieten, memorabilia en merchandise. 

Onze interne experts selecteren elk object 
persoonlijk voor onze veilingen, zodat ze zeker weten 
dat de objecten van topkwaliteit, worden verzameld 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 filmgerelateerde objecten

van topkwaliteit 

die moeilijk te vinden zijn en die gepassioneerde 
verzamelaars van filmmemorabilia aanspreken 



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
Voor onze veilingen zoeken en selecteren wij persoonlijk 
filmgerelateerde verzamelobjecten:

● memorabilia - rechtstreeks verkregen uit de filmstudio 
of van een acteur

● officiële merchandise van een lijst van 
gerenommeerde en gewilde makers

● niet langer algemeen verkrijgbaar in winkels 

● over het algemeen ten minste in een goede conditie 

● aangeboden in economisch aantrekkelijke kavels voor 
verzamelaars met een minimumwaarde van ten 
minste € 50

In de Catawiki filmmerchandise en 
memorabiliaveiling bieden we filmmerchandise, 
variërend van actiefiguren tot levensgrote beelden en 
filmgerelateerde memorabilia zoals gesigneerde 
objecten, foto's, storyboards en rekwisieten

die de interesse wekken van gepassioneerde 
liefhebbers en verzamelaars. 



Officiële filmmerchandise en memorabilia

Kavels met een mix van losse objecten 
van verschillende merken of films zijn 
over het algemeen niet interessant voor 
verzamelaars.

● We zijn op zoek naar officiële verzamelmemorabilia, zoals:

● rekwisieten (objecten die op het witte doek door acteurs worden 
gebruikt)

● officiële poster(s), levensgrote banners en borden 
● storyboards, filmset en personage-tekeningen
● elk object met een geverifieerde handtekening van een filmster 

● Gelicenseerde filmmerchandise, waaronder: 
● kleding in het thema van een film
● beeldjes en figuren 

✓



Gelicentieerde speelgoed- en actiefiguren

Niet-gelicentieerde merchandise en alle soorten 
voedingsmiddelen-merchandise is niet geschikt.

● We zijn op zoek naar officiële film en speelgoed verzamelobjecten die gelicentieerd zijn 
door de eigenaar van het handelsmerk,
zoals: 

X

● actiefiguren
● bordspellen
● speelsets



● Gesigneerde objecten vereisen een bewijs van 
authenticiteit, gevraagd in een van de volgende 
vormen: 

○ een certificaat of brief van authenticiteit van 
een wereldwijd betrouwbare en 
gerespecteerde authenticator

○ een fotobewijs waarop de ondertekening te 
zien is 

○ herkomst (datum/plaats van ondertekening, 
waar/hoe werd het verkregen)

Bewijs van authenticiteit 
/ certificatievereisten

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als zij 
weten dat de authenticiteit is bevestigd, met 
name bij een kavel met een hoge waarde. 

PSA/DNA      www.psacard.com/
JSA Authentication     www.spenceloa.com/
Upper Deck     www.upperdeck.com/
Celebrity Authentics    https://celebrityauthentics.com 
Beckett 
Authentication             
www.beckett-authentication.com/

Voorbeelden van betrouwbare authenticatiecertificaten

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
https://celebrityauthentics
https://celebrityauthentics.com
https://www.beckett-authentication.com/


Voorbeelden van gewenste speelgoed- en merchandisemerken



Voorbeelden van gewenste merken 
Attakus 
Bandai
Barbie
Bombyx
Bowen Design
Corgi Toys
Cryptozoic
Dark Horse Deluxe
DC Direct

Diamond Select 
Toys
Dinky Toys
Dragon Models
Eaglemoss
First4Figures
Fleer Ultra
Funko
Gentle Giant ltd
Greenlight

Hasbro
Hollywood 
Collectibles
Hot Toys
Hotwheels Elite
Inkworks
Jun Planning
Kotobukiya
Master Replicas
Mattel Inc

Ongeschikte merken:
✘ CrazyToys HK
✘ Zak Designs

McFarlane Toys
Mezco Toys
Moore Design
Neca
Noble Collections
Playarts
Prime 1
Rittenhouse 
Archives
SD Toys

Sideshow Toys
Sphero
Square Enix
ToyBiz
United Cutlery
USAopoly
Warner Bros.
Weta
Yamato



Conditie
Onze bieders zijn op zoek naar objecten in een staat die goed genoeg is om te worden uitgestald. 

● Nieuw - als nieuw, ongebruikt 
het object vertoont geen gebruikssporen en is vaak nog verzegeld in de originele 
verpakking

Zeer goed - nauwelijks gebruikt met enkele 
gebruikssporen 🔽

Als nieuw - ongebruikt maar met 
onvolmaaktheden

🔽
Goed - gebruikt met een aantal 
gebruikssporen

🔽



Conditie

🔽

Redelijke conditie - grotendeels compleet, maar wel 
gebruikt met zichtbare sporen van veroudering en slijtage

Objecten in een slechte conditie, die intensief gebruikt zijn en waarvan onderdelen ontbreken of 
beschadigd zijn, worden over het algemeen niet gezocht door verzamelaars en zijn daarom niet 
geschikt voor onze speciale filmmerchandise- en memorabiliaveilingen. 



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 beschrijving 
Wij helpen u de belangrijkste informatie, waar kopers naar op zoek zijn, over uw kavel te verstrekken. U vindt 
voorbereidde velden voor:

● object
● merk
● serie/film /acteur
● periode/jaar 
● materiaal 
● conditie 
● verpakking 
● land van herkomst 
● lengte/breedte/hoogte 
● schaal 

Zorg ervoor dat u aanvullende informatie over uw object verstrekt, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de 
conditie in het veld met de beschrijving.



Richtlijnen indienen foto’s 

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.

Foto’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag 
verschillende foto’s van hoge kwaliteit, waaronder: 

● een 360-graden beeld van het object
● close-ups van belangrijke details, volgens de 

richtlijnen op de volgende pagina 



Foto richtlijnen
● De foto's moeten een driekwart vooraanzicht en een achteraanzicht tonen van het object (zonder doos) op 

een effen, neutrale achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond). 

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

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

● Voeg close-ups toe van belangrijke details, zoals logo's, en voeg foto’s toe van originele dozen en duidelijk 
leesbare foto's van het certificaat in beperkte oplage indien deze beschikbaar is.

● Als uw kavel meerdere objecten bevat, dient u ten minste één foto toe te voegen met alle objecten bij 
elkaar. Dit maakt het voor de koper duidelijker wat u verkoopt.

● Voeg foto's toe van alle kanten van de doos, wanneer u een object in de originele verzegelde doos 
aanbiedt. Als u de inhoud van de doos wilt tonen, kunt u extra stockfoto's toevoegen. 



Foto richtlijnen



Bedankt.


