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Muziekinstrumenten 



Premiumsegment 
muziekinstrumenten

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame muziekinstrumenten, 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 helpen we gepassioneerde 
muziekliefhebbers hun collecties uit te breiden door 
een groot scala aan muziekinstrumenten van 
topkwaliteit aan te bieden die moeilijk te vinden zijn. 



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 we een breed 
scala aan:

● muziekinstrumenten, incl. een selectie van 
aanvullende apparatuur, die; 

○ niet of niet langer algemeen verkrijgbaar zijn in 
winkels

○ tweedehands zijn 

● vintage instrument-accessoires die worden 
verzameld 

● objecten die afkomstig zijn van een selectie van 
gerenommeerde merken en makers

● objecten die in een goede en geteste werkende staat 
verkeren

● kavels met een minimumwaarde van € 75 

Bij Catawiki veilen we 

een breed scala aan muziekinstrumenten van 
premiumkwaliteit

die moeilijk te vinden en aantrekkelijk zijn voor 
muzikanten en verzamelaars.



Complete bespeelbare muziekinstrumenten
♪ We zijn op zoek naar een breed scala aan bespeelbare muziekinstrumenten die aantrekkelijk zijn voor zowel 

muzikanten als verzamelaars, en die:
○ niet of niet langer algemeen verkrijgbaar zijn in winkels, waaronder limited editions 
○ tweedehands zijn 

♪ Snaarinstrumenten 

♪ Blaasinstrumenten 

♪ Koperen blaasinstrumenten

♪ Toetsinstrumenten

♪ Percussie 

♪ Elektronische muziekinstrumenten

Onze bieders zijn ook geïnteresseerd in muziekinstrumenten die 
gesigneerd zijn door muzikanten maar die niet langer 
noodzakelijkerwijs bespeelbaar zijn.
Voor deze gesigneerde objecten is een bewijs van authenticiteit 
vereist.



Aanvullende apparatuur 
Naast muziekinstrumenten veilen we ook: 

♪ tweedehands aanvullende apparatuur 

♪ Versterkers

♪ Effecten/effectpedalen

♪ Microfoons

♪ Strijkstokken



Met de hand gesigneerde objecten vereisen een bewijs 
van authenticiteit, dat kan worden gevraagd in de vorm 
van: 

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

● een fotobewijs van het signeren, met een duidelijk 
leesbare close-up van de handtekening 

Bewijs van authenticiteit / 
certificatievereisten voor 
gesigneerde muziekinstrumenten

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als ze 
weten dat de authenticiteit bewezen is, met name 
bij kavels met een hogere waarde. 

Lijst met betrouwbare certificeerders (VS) 

PSA/DNA  www.psacard.com/
JSA Authentication www.spenceloa.com/
Upper Deck www.upperdeck.com/
TriStar www.tristarauthentic.com/
UACC http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett 
Authentication www.beckett-authentication.com/ 

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
http://www.tristarauthentic.com/
http://uacc.org/dealerdirectory.php
https://www.beckett-authentication.com/


Ongeschikte muziekinstrumenten en apparatuur 
De volgende objecten zijn niet interessant voor onze bieders en zijn daarom niet geschikt voor onze veilingen:

✘ instrumenten die algemeen en breed verkrijgbaar zijn in (muziek)winkels,

karaoke-sets, studio-luidsprekers, led-verlichting, USB-apparatuur

✘ instrumentaccessoires zoals gitaarstandaards, wandbevestigingen voor gitaren, gitaarsnaren,

capo’s, gitaarkabels, gitaarbanden, drumstokken, nieuwe instrumentkoffers

✘ dummy of mini-modelinstrumenten, evenals speelgoedmodellen

✘ onbespeelbare instrumenten die zijn gemaakt voor decoratieve doeleinden

X

X
X



Selectie van gerenommeerde makers en merken
Een lijst met meer gerenommeerde makers vindt u in de bijlage. 



Als nieuw - object is in een nieuwstaat, maar is bespeeld 

Uitstekend - object is gebruikt met kleine 

oneffenheden of onvolkomenheden die geen 

negatieve invloed hebben op de prestaties van het 

instrument

Zeer goed - object kan enkele lichte vlekken of krassen 

vertonen, maar is volledig functioneel en in een algeheel 

goede vorm

Conditie 

🔽

🔽
🔽



Goed - object functioneert naar behoren, maar kan slijtage 

vertonen

Redelijk - item zou moeten werken, maar heeft 
merkbaar visuele schade of andere problemen

Slecht - object werkt mogelijk niet goed, maar kan 
nog steeds de meeste functies uitvoeren 

🔽

🔽
🔽

Conditie



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
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. U vindt velden voor: 

● type instrument/type object of soort gitaar object 
● merk 
● productiejaar en land van productie 
● serienummer 
● conditie, beschrijf, behalve de beoordeling, eventuele onvolmaaktheden in het beschrijvingsveld
● materiaal
● CITES-relevantie - sommige materialen kunnen onder de CITES-voorschriften vallen, daarom moet u 

zorgvuldig de CITES-relevantie controleren en als volgt aangeven:
○ niet relevant voor CITES
○ CITES bijlage I - Annex A in de EU
○ CITES bijlage II - Annex B in de EU
○ CITES bijlage III - Annex B in de EU

● CITES documentnummer

Kent u andere interessante details over de geschiedenis van het instrument? Stel bieders hiervan op 
de hoogte en deel dit in het beschrijvingsveld.



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

Richtlijnen indienen kavels

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.



Richtlijnen foto’s 
● Fotografeer uw object voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte 

muur. Vermijd een afleidende achtergrond, zoals een etalage of buitenshuis.

● Toon alleen het object/de objecten die u wilt veilen en vermijd blote handen of 
zelfportretten.

● Voeg altijd foto’s toe van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van binnen, 
indien van toepassing. Als het om meerdere objecten gaat, dient u alle aangeboden 
objecten samen net als los te fotograferen. 

● Geef specifieke, scherpe foto’s van details zoals een handtekening of monogram, 
decoratieve details, een logo, titel of inscriptie(s) en, indien relevant, van de binnenkant. 

● Verstrek ook duidelijk leesbare foto’s van elke bon of certificaat (indien van toepassing).

● Toon nauwkeurig de conditie van het object en zorg voor scherpe close-upfoto's van 
tekenen van slijtage of (kleine) schade, evenals gerepareerde of gerestaureerde 
onderdelen.



Richtlijnen foto’s 



Richtlijnen foto’s 



Bedankt.



Bijlage



Voorbeeldlijst van gerenommeerde makers en gewenste merken

Aalberg Audio
Acus
Adams
Admira
Akai
Alex. Herrmann
Alhambra
Allen & Heath
Alvarez
Amati-Denak
American Audio
Ampeg
Antigua Winds
Antoine Courtois
Aoyama Harp
Aphex
Aria
Ariana
Arturia

Aug. Förster
August Förster
B.C. Rich
Bach
BassLab
BC Rich
Bechstein
Behringer
Besson (company)
Blüthner
Boosey & Hawkes
Bösendorfer
Boss
Boston
Broadwood
Budda
Buescher Band 
Instrument 
Company
Buffet Crampon
Burns

C. A. Seydel Söhne
C. F. Martin & Company
C.G. Conn
Cabart
Cannonball Musical Instruments
Carl Bechstein
Casio
Chameleon
Chappel
Chateau
Cherny
Cherrystone
Cimar
Clayton
Clifford Essex
Condor
Conn-Selmer
Conrad Goetz
Cordoba
Cort

D'Angelico
Danelectro
Dean
Diamond
Digitech
Dimavery
Dobro
Dunlop
E. K. Blessing
E.A. Couturier
Ed. Seiler
Egmond
Eko
Electro Harmonix
Electromuse
Elkhart Band 
Instrument 
Company
Epiphone
Erard
Ernst. Kaps



Greco
Gretsch
Grotrian-Steinweg
Guild
Hagström
Hammerschmidt
Hammond
Hemingway
Henri Selmer Paris
Hoffmann & Kühne
Höfner
Hohner
Hondo
Hopf
Hora (company)
Hoyer
Hupfeld
Ibach
Ibanez

J Hudson & Co
Jackson
Johann Lorenz Schiedmayer
Jose Ramirez
Jose Rodriguez
Josef Lidl
Juan Estruch
Juan Salvador
Julius Blüthner
Julius Keilwerth
Jupiter Band Instruments
Kamaka Ukulele
Kawai
Kemper
Kenwood
Ketron
KHS Musical Instruments
King of Tone
Klira
Korg
Kühnl & Hoyer

Lag
Leblanc
Line 6
Ludwig
Manuel Rodriguez
Marigaux
Marshall
Martinez
Morris
Motion
Nektar
Numark
Orange
Ovation
Pan American Band 
Instrument 
Company
Paxman Musical 
Instruments
Pearl
Peavey
Petrof

Voorbeeldlijst van gerenommeerde makers en gewenste merken
ESP LTD
Esteve
Estonia
Eterna
F. E. Olds
Fazer
Fender
Feurich
Forestone
Forster and Andrews
Framus
G&L
Gaveau
Gemeinhardt
Gemini
Getzen
Gibson
Godin



W.E. Hill & Sons
W.Hoffmann
Warwick
Washburn
Welmar
Wurlitzer
Yamaha
Yanagisawa Wind 
Instruments
York
Zeitter & Winkelmann
Zimmermann

Voorbeeldlijst van gerenommeerde makers en gewenste merken

Pfeiffer
Pioneer
Pleyel
PRS
R. Lipp
Raimundo
Ramirez
Reloop
Renold Schilke
Rickenbacker
Rippen
Roland
Rönisch
Rösler
Saga Musical 
Instruments
Sakai
Samick
Sauter

Schecter
Schiller
Schimmel
Scholze
Sennheiser
Shure
Sigma
Silverstone
Soundcraft
Squier
Steinberg thomann
Steingraeber
Steinway & Sons
Steinway Musical 
Instruments
Straube Piano 
Company
Suhr
Suzuki
Swissonic

Takamine
Tanglewood
Taylor
Teisco
Tek’it Audio
Telefunken
Telesforo Julve
Thürmer
Trembita
Vega Company
Vincent Bach 
Corporation
Vintage Vibe
Vito (Leblanc)
Vox


