Richtlijnen
aanbieden en
acceptatie
Postzegels

Premium segment
postzegels

Bij Catawiki veilen we postzegels van premium
kwaliteit.
We willen u helpen uw complete collectie op te
bouwen door kavels te bieden met de hoogste
kwaliteit en authenticiteit, waar veel interesse voor is.

Bij Catawiki delen we uw passie voor postzegels

Door postzegels van vroeger tot recentere uitgaven te
selecteren, proberen we verzamelaars te helpen om hun
collecties op te bouwen.
We maken deze postzegels toegankelijk voor iedereen
op ons veilige en betrouwbare platform.
We verzekeren dat ze van premium kwaliteit zijn en
worden gepresenteerd op de beste en meest
professionele manier.

Productrichtlijnen

Kopers zoeken op Catawiki naar interessante
postzegels die niet gemakkelijk te vinden zijn in de
huidige markt.

Voor onze veilingen zoeken wij klassieke en moderne
postzegels die los, in een serie of als verzameling aangeboden
worden. We zoeken naar:
●

losse objecten (losse postzegels, losse brieven, losse
blokken etc.) en complete postzegelseries van hoge
kwaliteit met een minimum geschatte waarde van € 50

●

losse zegels, series, collecties en partijen vanaf 1840
(eerste uitgave) tot nu, met een minimale geschatte
waarde van € 75

●

zeldzame postzegels

●

historische poststukken

●

accessoires: van ﬁlatelistische literatuur, catalogi,
voordrukalbums en stockboeken tot apparaten (zoals
tandingmeters) met een waarde van meer dan € 50

Premium kwaliteit
Klassieke postzegels (1840 tot 1945) van premium kwaliteit
●

Voor kavels met een geschatte waarde van € 50 - 75: we accepteren alleen losse
postzegels in goede kwaliteit.
○
De experts accepteren alleen postzegels met gebreken als die te wijten zijn aan het
materiaal dat is gebruikt om de postzegel uit te geven, als de postzegel zeer moeilijk
te vinden is zonder gebreken, of als de ofﬁciële catalogus van het land de gebreken als
gebruikelijk omschrijft.

●

Voor kavels met een geschatte waarde van meer dan € 75: we accepteren losse
postzegels van goede kwaliteit, series, selecties, collecties en partijen (elk type kavel).
○
De experts accepteren mogelijk zegels met gebreken, afhankelijk van de waarde en de
zeldzaamheid van de postzegels, waaronder ontbrekende gom (zoals verwacht),
minieme roestpuntjes, één of twee korte tanden, dun plekje of vouwtje.
○
We accepteren alleen gerepareerde postzegels met een certiﬁcaat (alleen voor
postzegels met een geschatte minimumwaarde van € 200 - hoewel we geen reserve
prices accepteren, behalve voor zeldzame gerepareerde postzegels).

Premium kwaliteit
Moderne postzegels (na 1945) van premium kwaliteit

●

Voor kavels met een geschatte waarde van € 50 - 75: we accepteren alleen losse
postzegels van hoge kwaliteit.

●

Voor kavels met een geschatte waarde van € 75: we accepteren losse postzegels
van hoge kwaliteit, series, selecties, collecties en partijen.

Voor alle moderne postzegels: De experts accepteren alleen postzegels met gebreken als
het om natuurlijke, originele gebreken gaat vanwege het materiaal dat is gebruikt, als de
postzegel zeer moeilijk te vinden is, of als de ofﬁciële catalogus van het land de gebreken als
gebruikelijk omschrijft.

Premium kwaliteit

Zeldzame postzegels van premium kwaliteit

●

De experts accepteren mogelijk gebreken, afhankelijk van de waarde en de
zeldzaamheid van de postzegel. Hoe zeldzamer de zegel, hoe groter de kans dat de
expert opvallende gebreken accepteert (vouw, kleine of afgesneden marge, korte of
ontbrekende perforatie, geen gom terwijl dit wel mag worden verwacht, roestvorming
of andere vlekken).

Historische brieven van premium kwaliteit met een minimum geschatte waarde van €
50

●

De experts accepteren mogelijk kleine gebreken op de postzegels of omslag,
ongeacht de waarde van het kavel, zolang het gebrek niet betrekking heeft op de
karakteristieken (stempel, oorsprong, bestemming, combinatie van postzegels,
zegels), die de brief de waarde geven.

Premium kwaliteit
Postzegel accessoires van premiumkwaliteit met een minimale geschatte
waarde van € 50
●
set met albums
●
stockboeken
●
accessoires / materialen om postzegels te beoordelen
Filatelistische literatuur met een minimale geschatte waarde van € 50
●
alle boeken over het bestuderen van postzegels en postgeschiedenis
●
ofﬁciële catalogi

Authenticiteit /
certificatievereisten

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als zij
weten dat het kavel als authentiek is
gecertiﬁceerd. Daarom vragen we om certiﬁcaten
van vertrouwde externe experts als er twijfel
bestaat over de authenticiteit.

●

De expert zal om certiﬁcaten vragen wanneer er
twijfels zijn over de authenticiteit van het object.

●

Als de postzegel wordt geleverd met een
certiﬁcaat, controleert de expert eerst de
overeenkomst tussen het object en de beschrijving
op het certiﬁcaat. De expert zal om een ander
certiﬁcaat vragen wanneer ze niet overeenkomen.

●

Als er twijfels zijn over de authenticiteit / vervalsing
van een handtekening of certiﬁcaat, zal de expert
om een nieuwe handtekening / certiﬁcaat vragen.

Richtlijnen indienen kavels
Kavelbeschrijving

Potentiële kopers bieden eerder op een kavel met
duidelijke foto’s en een goede beschrijving, waarbij
alle relevante informatie duidelijk wordt vermeld.

Om potentiële kopers aan te moedigen om op uw
kavel te bieden, vragen we 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
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.
Voer de titel van uw kavel in volgens de onderstaande richtlijnen:
Voeg aan de titel toe:
●
●
●
●
●
●

de naam van het land of het gebied
jaar (oudste postzegel) / jaar (meest recente postzegel)
een korte beschrijving (zoals serienaam van de postzegel, onderwerp van de postzegel, catalogusnaam)
indien van toepassing: het catalogusnummer met de naam van de aangehaalde catalogus
voorbeeld: Zwitserland 1913/1944 - Pro Juventute, complete series
voorbeeld: Frankrijk 1927 - Straatsburg postzegeltentoonstelling - Yvert blok 2

Richtlijnen indienen kavels
Voeg aan de ondertitel toe:
●
●

de conditie van de postzegels in het kavel
voorbeeld: Ongebruikt, postfris en gestempeld

Voeg aan de beschrijving toe:
●
●

een eerlijke omschrijving van uw kavel, met vermelding van alle eventuele gebreken of bemerkingen
de cataloguswaarde (aanbevolen) - dit is belangrijke informatie voor sommige bieders. Bij vermelding van de
waarde dienen de naam en het uitgiftejaar van de gebruikte catalogus vermeld te worden.

Foto's en scans

Richtlijnen indienen kavels

Om onze experts, evenals onze bieders, een goede
indruk te geven van een kavel, hebben we het
volgende nodig:
●

Het toevoegen van foto's van hoge kwaliteit is
essentieel om de blik van kopers te vangen en
ervoor te zorgen dat ze op uw kavel bieden.

●

●

een minimum van twee foto's van hoge
kwaliteit met een neutrale achtergrond, die de
voor- en achterkant van de postzegels laten
zien
duidelijke foto's van de postzegels / brieven /
etc. waarbij gom, tanding e.d. goed te
beoordelen zijn.
foto's met voldoende licht

Hoe meer foto's, hoe beter. Het is bijvoorbeeld ten
zeerste aanbevolen om foto's van alle postzegels in een
verzameling of in een partij te tonen.
Geef bij kavels met meer dan een postzegel een
overzichtsafbeelding met alle objecten samen. Wanneer
er meerdere albums worden aangeboden, is het
verplicht om als eerste afbeelding een overzicht van alle
albums te geven en vervolgens enkele foto's van de
meest waardevolle postzegels toe te voegen.

Richtlijnen indienen kavels
Tips voor fotograﬁe en scannen van postzegels:
●
●
●
●

●

Losse postzegels dienen te worden gefotografeerd of gescand en goed georganiseerd te worden op
een ﬁlatelistische kaart of op een albumpagina.
Bij losse zegels en sets worden scans aanbevolen voor een betere presentatie.
Laat geen prijzen, verwijzingen naar websites, telefoonnummers of adressen van winkels op de foto's
zien.
Besteed aandacht aan de belichting. Als u geen professionele belichtingsopstelling heeft, kunt u
overwegen uw kavel dicht bij een raam te plaatsen om gebruik te maken van daglicht als lichtbron
voor uw foto's.
Gebruik de macro-optie op uw camera, zorg dat de camera focust op de postzegel en maak de foto.

Bedankt.

