Richtlijnen
indienen en
acceptatie
Tapijten

Tapijten
Premiumsegment

Bij Catawiki, veilen we zeldzame, authentieke,
traditionele tapijten.
We richten ons op tapijten die moeilijk te vinden,
speciaal en aantrekkelijk zijn voor gepassioneerde
liefhebbers.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en interessante objecten, 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 willen we constant verder evolueren We richten ons op premiumproducten 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 tapijtenveilingen. We
zullen ook uitleggen wat u nodig heeft om uw tapijten 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 tapijtenveilingen zijn we op zoek naar een
brede selectie authentieke, traditionele tapijten die
voldoen aan de volgende criteria:
●

Uit iedere periode (inclusief het heden)

●

Handgemaakt

●

In zeer goede staat

●

Minimaal € 100 waard

Geaccepteerde artikelen
●

We zijn op zoek naar een brede selectie aan authentieke, handgemaakte tapijten, waaronder:

Tapijten

Kelims

Niet geschikt:
✘
Kelims gemaakt na 2000
✘
Alle machinaal gemaakte
tapijten

Asmalyks

✘
✘

Kussenslopen

Zadeltassen

Wollen tapijten uit India of Pakistan die kleiner zijn dan1,5m2
Tapijten uit Iran naar de EU geïmporteerd na 01/01/2015

Staat

✓

●

We zijn op zoek naar tapijten in de volgende staat:

●

Als nieuw: ongebruikt

●

Uitstekende staat: onberispelijk zonder gebreken en/of restauraties

●

Zeer goede staat: geen gebreken, maar met zeer kleine gebruikssporen

●

Goede staat: lichte gebruikssporen en/of lichte sporen van leeftijd

●

Redelijke staat: gebruikssporen en/of vlekken

Niet geschikt:
✘
Fragmenten
✘
Tapijten in slechte staat die zware slijtage of schade vertonen en die
gerestaureerd moeten worden

Richtlijnen indienen
Kavelbeschrijving

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

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

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:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aantal items in uw kavel
Model
Type object (zoals zadeltas of kelim)
Lengte en breedte
Hoofdmateriaal van het artikel
Land van oorsprong
Periode waarin het gemaakt is
Staat
Of het tapijt professioneel is gereinigd

Richtlijnen foto‘s

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:

Het opnemen van sterke 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.

●
●

Een 360-graden beeld van het object
Close-ups van belangrijke details, volgens de
onderstaande richtlijnen

Richtlijnen foto‘s
●

Maak foto's die het volledige object van alle kanten laten zien, evenals close-ups van de volgende details:
○
De voorkant van de hoeken
○
Het patroon (getoond vanaf de voorkant, minimaal 3 foto‘s)
○
De rand
○
De franjes
○
De achterkant (vouw een hoek van het kleed naar achteren en maak een foto met de achterkant, rand, franjes en een
deel van de voorkant)

●

Voeg foto's toe van eventuele onvolkomenheden, vlekken en restauraties om annuleringen na de verkoop te voorkomen.

●

Gebruik geen stockfoto's of afbeeldingen die zijn gedownload van het internet.

●

Gebruik een effen en neutrale achtergrond.

●

Vermijd zelfportretten: Voeg geen foto‘s met lichaamsdelen erop toe.

●

Toon alleen de items die u verkoopt: vermijd het opnemen van details van de kamer zoals gordijnen. Fotografeer geen items
op meubels of apparaten, bijvoorbeeld op een bank. Maak geen foto's van de items buitenshuis met een tuin of landschap op
de achtergrond.

●

Fotograferen bij daglicht of met professionele verlichting: ﬂitslicht of kunstlicht kan een onnauwkeurige indruk geven van de
werkelijke kleur.

Richtlijnen foto‘s
●

Voorbeelden van geschikte foto's:

✓

Voeg een close-up foto
toe van de achterkant
met een liniaal om de
knoopdichtheid te tonen

Voeg een close-up foto
toe van eventuele
handtekeningen/datums

Richtlijnen foto‘s
●

Voorbeelden van ongeschikte foto‘s:

Bedankt.

