Richtlijnen
indienen en
acceptatie
TAXIDERMIE EN RARITEITENKABINET

Premiumsegment
Taxidermie
Authenticiteit - kwaliteit - wettelijke naleving

Bij Catawiki veilen we taxidermie en
rariteitenkabinet-objecten van topkwaliteit die
uniek zijn, moeilijk te vinden zijn en die
gepassioneerde liefhebbers aanspreken.

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar
speciale en zeldzame objecten, 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 waarin ze geïnteresseerd zijn en om onze
verkopers een ﬁjne verkoopervaring te bieden.

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:

Bij Catawiki veilen we taxidermie en
rariteitenkabinet-objecten uit alle
hoeken van de wereld.

●

van verschillende soorten, zowel vintage als
antiek

●

die recent zijn opgezet

●

die voldoen aan de CITES-voorschriften

●

die het vakmanschap van de beste kwaliteit tonen

●

die in goede conditie zijn

●

die een minimale kavelwaarde van € 75 hebben

Algemene soorten taxidermie
Voor onze toegewijde veilingen zijn we op zoek naar een breed scala aan vintage en antieke, evenals meer
recentelijk opgezette taxidermische objecten, waaronder:
●
●
●
●
●
●
●

opgezette lichamen, hoofden- en schoudermontages
schedels, gehele en gedeeltelijke skeletten (opgezet of klaar om te monteren)
bereidde huiden; met en zonder hoofd
schildpadschilden
kaken, tanden en klauwen
onderwatersoorten, zoals koralen en krabben
bewaarde en ingelijste insecten en vlinders

Taxidermie objecten - rariteitenkabinet-objecten
Voor onze gespecialiseerde veilingen zijn we op zoek naar een breed scala aan vintage en antieke, alsook
meer recentelijk opgezette rariteitenkabinet-objecten, waaronder:
●
●
●
●
●

oude en nieuwe rariteitenkabinet-objecten, zoals replica mummies en vampieren
gothische en griezelige objecten
natuurlijke rariteiten en eigenaardigheden
op sterk water en gedroogde objecten
rare en bijzondere objecten

Alle soorten taxidermie in overeenstemming met CITES
Bij Catawiki nemen we onze CITES-verantwoordelijkheden zeer serieus, om kopers en verkopers te
beschermen, maar vooral om de natuur in de wereld te beschermen.
We veilen enkel CITES-beschermde soorten, d.w.z. Bijlage I en / of Bijlage A in de EU, op voorwaarde dat de
bijbehorende Artikel 10-certiﬁcaten bijgesloten zijn, waarmee commercieel gebruik van het soort toegestaan
is. Zorg ervoor dat u leesbare afbeeldingen bijvoegt van het artikel 10 tijdens het indienen van uw foto’s.
Vergeet niet de referentienummers van het certiﬁcaat in te vullen in uw kavelomschrijving.
Houd er rekening mee dat CITES-bijlagen II & III, bijlage B-soorten, geen certiﬁcering vereisen.
Om er zeker van te zijn dat u uw objecten mag indienen, kunt u naar www.speciesplus.net gaan voor meer
informatie over speciﬁeke soorten.

Objecten die niet geschikt zijn voor onze taxidermie-veilingen
Bepaalde objecten zijn niet geschikt voor onze veilingen, omdat ze weinig belangstelling opwekken bij
onze bieders of omdat hun commercieel gebruik wettelijk verboden is. In sommige gevallen passen ze
beter in andere categorieën. Hieronder vallen:
✘

alle neushoornproducten

✘

taxidermie van CITES-beschermde soorten, zoals roofvogels,
zonder een geldig artikel 10-certiﬁcaat

✘

alle menselijke resten, met uitzondering van replica's

✘

gedomesticeerde dierenvellen (zoals schapen, lam enz.)

Koeienvel

✗
Geitenvel

Elk taxidermisch object dat ouder is dan 5000 jaar, (bijvoorbeeld
een slagtand van een mammoet), kan worden ingediend in onze
fossielenveiling.

✗

Taxidermie met de beste kwaliteit vakmanschap
Alle taxidermie die in aanmerking komt voor onze veilingen, moet de beste kwaliteit
vakmanschap vertonen, met een hoog niveau van zichtbare afwerking. De objecten
moeten:
●
●
●
●

een levensecht uiterlijk hebben (de uitdrukking van het dier moet lijken op zijn
natuurlijke gedrag)
een verﬁjnde professionele afwerking hebben
hoogwaardig opgezet zijn
duurzaam gemaakt zijn

✓

✗

✓

✘

✗

Slecht opgezette objecten en taxidermie met een
NIET-levensechte uitstraling worden niet beschouwd
als topkwaliteit en zijn daarom niet geschikt voor
onze veilingen.

Conditie
Alle objecten moeten in goede conditie zijn met weinig tot geen zichtbare schade.

●
●
●
●
●
●
●

Taxidermie - geconserveerd en opgezet
Taxidermie - geconserveerde huiden, etc.
Taxidermie - geplastineerd
Natte soorten - geconserveerd in alcohol,
enz.
Droog bewaard (bijvoorbeeld vlinders en
insecten)
Schoongemaakt en gebleekt (schedels,
botten enz.)
Replica - van hars, gips, bont en huid, enz.

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 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 - kavelbeschrijvingen
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 en begrijpen.
De vereiste informatie bevat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

aantal stuks
soort
voorwerp
wetenschappelijke naam
datum
herkomst
conditie
afmetingen (hoogte/lengte)
gewicht (in gram)

Als u aanvullende interessante informatie over het object heeft, kunt u dit toevoegen aan de beschrijving.
Bieders willen zoveel mogelijk over een object leren voordat ze het kopen.

Richtlijnen indienen kavels

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

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.

●

een 360-graden beeld van het object

●

close-ups van belangrijke details, volgens de
richtlijnen op de volgende pagina

Richtlijnen foto’s
●

Zorg ervoor dat de foto's niets anders laten zien dan het object of de
objecten die u wilt veilen.

●

Fotografeer uw object voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur
een sterk contrasterende kleur (bijvoorbeeld zwart, donkergrijs of wit).

●

Zorg ervoor dat u aﬂeidende achtergronden, zoals een winkelinterieur of een
buitenomgeving, vermijdt. Vermijd ook zelfportretten. We accepteren liever
geen foto’s waarop het object door een persoon wordt vastgehouden.

●

Bieders zien het liefst zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd afbeeldingen
toe van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten (en de binnenkant,
indien van toepassing). Als het om meerdere objecten gaat, dient u de
aangeboden objecten allemaal samen te fotograferen voor de
hoofdafbeelding, evenals elk object apart.

●

Voeg scherpe foto’s toe van speciﬁeke details, zoals een handtekening of
monogram, decoratieve details, een logo, titel of inscriptie(s). Tekenen van
slijtage of (kleine) beschadigingen moeten duidelijk worden getoond op de
foto’s. Voeg scherpe detailfoto’s toe van gerepareerde of gerestaureerde
onderdelen indien van toepassing.

✗
✗

✗

Richtlijnen foto’s - voorbeeld

✓

Bedankt.

