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Sportmemorabilia 



Premiumsegment
sportmemorabilia

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame sportgerelateerde objecten, 
selecteren onze interne experts elk memorabilia 
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 op 
Catawiki. 

Bij Catawiki veilen we 

sportmemorabilia en sportgerelateerde objecten 
van premiumkwaliteit

die moeilijk te vinden zijn en die gepassioneerde 
sportliefhebbers 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 we objecten die:  

● authentieke verzamelstukken zijn zoals voor wedstrijden 
uitgebrachte of gedragen sportuitrustingen, 
gesigneerde foto's of raceauto-onderdelen

● gemaakt of gelicenseerd zijn door de 
auteursrechteigenaar van het handelsmerk

● gerelateerd zijn aan grote sportevenementen of een 
wereldkampioenschap 

● bewezen gebruikt of gedragen zijn tijdens een wedstrijd 
door een atleet 

● bewezen vintage objecten zijn van beroemde clubs of 
teams

● met de hand gesigneerd zijn door atleten met hun 
originele handtekening 

● een minimale waarde van € 50 hebben

Bij Catawiki veilen we  

sportmemorabilia van premiumkwaliteit 

die de gepassioneerde sportliefhebbers en 
verzamelaars aanspreken. 



Sportmemorabilia verzamelobjecten 
Voor onze veilingen zoeken we authentieke verzamelobjecten die gerelateerd zijn aan grote sportevenementen, een 
wereldkampioenschap of die van atleten zijn geweest of door hen gedragen, waaronder:

● met de hand gesigneerde authentieke voetbalobjecten, zoals shirts, schoenen, voetballen of keepershandschoenen
● met de hand gesigneerde authentieke sportobjecten, zoals bokshandschoenen, boksbroeken, basketballen, 

basketbalshirts, tennisrackets, tennisballen, honkbalpetten of teamkleding
● tijdens een wedstrijd gedragen of hiervoor uitgebrachte objecten, zoals shirts, schoenen of handschoenen
● vintage ongesigneerde voetbalshirts van clubs voor 2000 en vintage sportuitrusting
● ongesigneerde sportboeken en biografieën die niet langer verkrijgbaar zijn of in beperkte oplage zijn uitgebracht
● officiële en authentieke gelicenseerde objecten zoals Olympische fakkels of merchandise in beperkte oplage
● met de hand gesigneerde foto's
● originele motorsport- of motoronderdelen die zijn gevonden na een ongeluk 
● sportgerelateerde kunstwerken

Objecten die niet geschikt zijn voor onze veilingen zijn onder andere:
⨯ Objecten met geborduurde, gestempelde, voorgedrukte, secretariële of autopen-handtekeningen
⨯ Objecten met meerdere handtekeningen (niet meer dan 4 handtekeningen)
⨯ replica's zonder licentie
⨯ nagemaakte, niet-officiële of niet-geregistreerde objecten 
⨯ algemeen verkrijgbare merchandise-objecten die online of van een club of fanclub zijn gekocht 

X



Sportmemorabilia die zijn gemaakt of in licentie zijn gegeven 
door de auteursrechteigenaar van het handelsmerk

● Verzamelstukken en interessante objecten die bewust in een beperkte oplage zijn gemaakt

● Objecten gerelateerd aan grote sportevenementen, wereldkampioenschappen, een team of een atleet



Objecten met een bewezen originele handgeschreven 
handtekening

● Authentiek en persoonlijk gesigneerd door de ondertekenaar zelf - 
geen herdruk, autopen of secretariële handtekening

● Bij voorkeur met fotobewijs van het moment van ondertekenen en 
een certificaat of brief van echtheid van een wereldwijd 
betrouwbare en gerespecteerde authenticator



Voorbeelden van betrouwbare certificaten
PSA/DNA VS  https://www.psacard.com/
JSA Authentication VS https://www.spenceloa.com/
Upper Deck VS http://www.upperdeck.com/
Icons VK http://www.icons.com/
Steiner VS https://www.steinersports.com/
TriStar VS http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic VS http://www.paniniamerica.net/



Conditie
Zo beschrijft u de conditie op correcte wijze:

○ De conditie van een object is erg belangrijk voor een verzamelaar
○ Objecten in slechte staat worden alleen geaccepteerd als ze erg zeldzaam zijn

● Nieuw/zo goed als nieuw - in dezelfde staat als oorspronkelijk 
verkocht/ontvangen/verkregen

● Zeer goed - vertoont enkele kleine onbeduidende tekenen van slijtage
● Goed - vertoont typische slijtage of licht kleurverlies
● Redelijk - versleten staat, maar geen losse steken, borduurwerk, labels of kaartjes 
● Slecht - duidelijk versleten, losse steken, borduurwerk, labels of kaartjes, kleur 

vervaagd door UV/zon, aanzienlijk kleurverlies



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 zullen eerder bieden op kavels 
met een goede beschrijving, waarbij alle relevante 
informatie duidelijk weergegeven is en met, 
uiteraard, prachtige foto's.



Richtlijnen indienen kavels
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. 

De vereiste informatie bevat:
● de naam van de atleet, het team en/of de club 
● of het object wel of niet gesigneerd is 
● of aan het object wel of niet een internationaal erkend

certificaat van echtheid is toegevoegd
(of het object is ondertekend)

● of het object wel of niet ingelijst is 
● het formaat van het object 

(maat shirt/schoen of formaat foto/lijst)
● de conditie van het object 



Foto’s 

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

● een 360 graden aanzicht 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 voor een witte muur.

● Zorg ervoor dat u afleidingen op de achtergrond voorkomt, zoals een interieur- of buitenfoto. Foto's 
mogen niets anders tonen, behalve het objecten of de objecten die u wilt veilen. Vermijd 
zelfportretten. We accepteren geen foto’s waarop het object door een persoon wordt vastgehouden.

● Gebruik uw eigen foto’s van het kavel. Gebruik geen foto's van het internet en kopieer geen 
afbeeldingen van kavels van andere verkopers.

● Bieders willen zoveel mogelijk details zien. Voeg daarom altijd foto’s toe van de achterkant, 
onderkant, bovenkant, zijkanten en van binnenuit, indien van toepassing. In het geval van meerdere 
objecten in één kavel, dient u alle aangeboden objecten samen te fotograferen, evenals afzonderlijk. 

● Voeg scherpe close-upfoto’s toe van alle details, handtekeningen en logo's.

● Voeg hoge resolutie foto’s toe van alle labels in een shirt, jas, schoen etc. Als deze foto’s ontbreken, 
wordt het kavel teruggestuurd.

● Tekenen van slijtage of (lichte) schade moeten heel duidelijk op de foto’s worden getoond. Voeg 
scherpe, gedetailleerde foto’s toe van gerepareerde of herstelde onderdelen.



Bedankt.


