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Premiumsegment 
muziek, platen en vinyl 

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame platen en muziekmemorabilia, 
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 om hun verzamelingen aan te vullen 
door platen, vinyl en andere muziekmemorabilia aan te 
bieden van topkwaliteit 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 wij: 

● authentiek geperste platen en diverse 
geselecteerde mediabronnen van talrijke 
artiesten, bands en muziekgenres die 
aantrekkelijk zijn voor verzamelaars

● muziektijdschriften, boeken en gelicentieerde 
merchandise 

● muziekmemorabilia, waaronder officiële posters, 
concertkaarten, officiële awards en andere 
objecten met een originele, handgetekende 
handtekening 

● Objecten die niet veelvuldig in winkels te vinden 
zijn 

● Objecten met een conditie van ten minste very 
good plus 

● Objecten met een geschatte minimumwaarde 
van ten minste € 50 

Bij Catawiki veilen we muziekobjecten van 
topkwaliteit 

die moeilijk te vinden zijn en die gepassioneerde 
muziekliefhebbers aanspreken 



Verzamelplaten op verschillende mediabronnen
We zoeken verzamelbare en exclusieve platen van verschillende geselecteerde mediabronnen, 
waaronder:

✘ 78 toeren shellac/bakelieten platen die worden afgespeeld op bijv. grammofoons 
zijn niet geschikt voor onze platenveilingen, maar kunnen worden aangeboden in 
de Hi-Fi en radioveilingen

✘ Bootlegs die uitgebracht zijn na 1980 kunnen niet worden geaccepteerd

♪ originele (limited) boxsets

♪ LP albums of 45 toeren 7" singles, 10" EPs 

♪ cassettes

♪ CD’s

♪ DVD’s, blu-rays en laserdisks

♪ picturedisks



Verzamelplaten van verschillende genres
We zoeken verzamelbare en exclusieve platen van verschillende artiesten, bands en 
muziekgenres die aantrekkelijk zijn voor verzamelaars, zoals:

♪ Rock-'n-rol, bijv. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison

♪ Rock en pop, bijv. Pink Floyd, David Bowie, Beatles, Rolling Stones

♪ Jazz, blues, soul en funk, bijv. Miles Davis, Muddy Waters, Marvin Gaye

♪ Hardrock en heavy metal, bijv. Led Zeppelin, AC/DC, Metallica

♪ Electronic, krautrock, new wave en punk bijv. Kraftwerk, the Clash

Platen met de volgende genres of thema's zijn niet interessant voor onze bieders en daarom niet geschikt. 
✘ Schlager/operette 
✘ kindermuziek of sprookjes, cabaret en komedie of elke soort cursus/educatief materiaal of historische 

toespraken
✘ bulkaanbiedingen/kavels met een te breed scala aan genres zonder cohesie
✘ amateuropnames



Muziekmemorabilia 
We zijn op zoek naar verschillende soorten verzamelbare muziekmemorabilia, waaronder:

✘ Deco-awards die geen licentie hebben en niet zijn gemaakt van 
geplatineerd materiaal en ondertekende objecten zonder direct 
bewijs of certificaat

♪ awards (officiële RIAA awards) of

officiële (interne) awards

♪ Officiële BPI awards

♪ Fan/deco-awards/displays (decoratief)

die gelicentieerd en goud of geplatineerd zijn 

♪ memorabilia met een bewezen originele met de hand getekende 

handtekening door de musicus/musici 

♪ officiële tickets met historische waarde

♪ foto's



Muziekgerelateerde merchandise, boeken en tijdschriften
We zijn op zoek naar officiële muziek merchandise die is gelicentieerd door de 
auteursrechteigenaar van het handelsmerk, zoals:

♪ officiële posters en plaatjes

♪ modellen/figuren 

♪ shirts, jassen, petten 



Ongeschikte objecten
Objecten die niet geschikt zijn voor de veilingen zijn onder andere: 

⨯ niet-gelicentieerde awards, onofficiële fan-/deco-awards/displays

⨯ objecten met autopen of geborduurde, gestempelde, gedrukte of 

secretariële handtekeningen 

⨯ Objecten met handtekeningen zonder bewezen authenticiteit

(gecertificeerd of fotobewijs)

⨯ replica's zonder licentie

⨯ nagemaakte, niet-officiële of niet-geregistreerde objecten 

⨯ algemeen verkrijgbare massaproductie merchandise

⨯ muziekopslagsystemen zijn niet geschikt voor onze muziekveilingen

X
X



Met de hand gesigneerde objecten vereisen een 
bewijs van echtheid, dat kan worden gevraagd: 

○ in de vorm van een certificaat of brief van 
echtheid van een wereldwijd betrouwbare en 
gerespecteerde authenticator

○ een fotobewijs van het signeren 

Bewijs van authenticiteit 
/ certificatievereisten

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



Voorbeelden van vertrouwde verificatiecertificaten
PSA/DNA VS  https://www.psacard.com/
JSA Authentication VS https://www.spenceloa.com/
Upper Deck VS http://www.upperdeck.com/
TriStar VS http://www.tristarauthentic.com/
UACC VS http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett Authentication  VS https://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/


Conditie
Om de conditie te specificeren, passen we de algemeen erkende Goldmine-classificatie toe

● Mint & sealed - in een nieuwe conditie, ongebruikt 

en verzegeld

● Near mint - gebruikt maar zonder zichtbare 

gebruikssporen

● Excellent - gebruikt maar met slechts minimale visuele 

gebruikssporen 

● Very good plus - gebruikt met visuele 

gebruikssporen op platenhoes en/of vinyletiket, 

maar zonder enig defect dat kan worden 

gehoord

● Mint - in een nieuwe conditie, ongebruikt en 

onverzegeld

🔽
🔽

🔽



Conditie
De volgende condities worden niet als topkwaliteit beschouwd en zijn daarom niet geschikt voor onze veilingen.

Very good - zichtbare tekenen van slijtage en kleine hoorbare 

gebreken

Fair - grote defecten die kunnen 

worden gehoord

Poor - cruciale 

defecten en kan niet 

worden afgespeeld 

zonder over te slaan of 

te herhalen

🔽

🔽

🔽

X

X



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 
een goede beschrijving, waarbij alle relevante 
informatie duidelijk wordt vermeld, en uiteraard met 
mooie foto’s. 



Richtlijnen indienen kavels
Wanneer u kavels uploadt op onze website, verschijnen er tips om u te helpen de juiste informatie over uw kavel toe 
te voegen. De velden die u invult, zorgen ervoor dat de informatie wordt getoond op een manier die overzichtelijk is 
voor de koper. 

De vereiste informatie omvat:
● type object 
● muziekgenre
● naam artiest/band
● titel van het album
● jaar van uitgave en land van uitgave 
● etiketnummer/barcode
● mediabron
● conditie 
● certificering/direct bewijs voor ondertekende memorabilia
● als u een kavel met meerdere objecten aanbiedt, vermeld dan het aantal objecten in het kavel
- er moet een sterke samenhang zijn tussen de objecten in het kavel (artiest, band of thema)

Voer de tekst alleen in het Engels in



Foto’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag: 

● foto's van de covers van alle albums
● een close-up van het etiket/barcode (1 per 

album)
● een foto van de achterkant van de cover 

(indien verzegeld)
● close-ups van de handtekeningen
● dat alle foto's zelf zijn gemaakt (en niet van het 

internet gehaald)

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

zelfportretten.
● Voeg altijd foto's toe van de voorkant van de cover en indien deze is verzegeld, ook van de achterkant. 
● Voeg bij memorabilia-objecten foto’s toe van de voorkant, achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten 

en binnenkant, indien van toepassing.
● Als u verschillende objecten aanbiedt, fotografeer dan alle objecten samen en ook elk object 

afzonderlijk.
● Geef specifieke scherpe detailfoto's van het etiket/de barcode van de plaat, een handtekening of 

monogram, een logo, titel of opschrift(en), eventuele decoratieve details en (waar relevant) een foto van 
de binnenkant. 

● Toon nauwkeurig de conditie van het object/de objecten met close-upfoto's die duidelijk de eventuele 
tekenen van slijtage of (kleine) schade tonen, evenals gerepareerde of gerestaureerde onderdelen.

X



Bedankt.


