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Speelgoed
 



Premiumsegment 
speelgoed

Potentiële kopers zoeken op Catawiki naar speciaal en 
zeldzaam speelgoed. 

Onze interne experts selecteren 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 uitstekende verkoopervaring te bieden. 

Bij Catawiki veilen we

speelgoed van topkwaliteit 

dat moeilijk te vinden is en dat aantrekkelijk is voor 
gepassioneerde liefhebbers en verzamelaars van 
speelgoed. 



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 
verzamelwaardig speelgoed: 

● uit een lijst van gerenommeerde en gewilde makers

● dat niet langer algemeen verkrijgbaar is via reguliere 

verkoopkanalen

● in een over het algemeen goede conditie is

● aangeboden in economisch aantrekkelijke, 
verzamelwaardige kavels met een waarde van ten 
minste € 50

In de speelgoedveilingen van Catawiki bieden we 
Lego, vintage modellen speelgoedauto's van goede 
kwaliteit, poppen en beren, iconisch speelgoed, 
filmmerchandise en militaire miniaturen

die de gepassioneerde liefhebbers en verzamelaars 
aanspreken. 



Verzamelwaardig speelgoed dat niet langer overal verkrijgbaar is

Kavels die bestaan uit een mix van losse 
objecten van verschillende merken of 
modeltypes, zijn over het algemeen niet 
interessant voor verzamelaars 

✓

Decoratieve objecten, gietijzeren 
spaarpotten/speelgoed en moderne en algemeen 
verkrijgbare kopieën van ouder blikken speelgoed, 
zijn niet geschikt voor onze veilingen.

● We zijn op zoek naar verzamelobjecten of antiek blikken speelgoed en mechanisch 
opwindspeelgoed, evenals alle soorten modellen Dinky Toys, Corgi, Lesney en 
Matchbox.

✓

X



Verzamelwaardig speelgoed dat niet langer overal verkrijgbaar is
Voor onze poppen- en berenveilingen zijn we op zoek naar antieke verzamelobjecten: 

● poppen  
● Barbiepoppen 
● knuffels en teddyberen
● poppenhuizen en poppenhuismeubels

Massaproducten en merkloos 
speelgoed zien wij niet als 
verzamelobjecten 

X
✓



Verzamelwaardig speelgoed dat niet langer overal verkrijgbaar is

X
✓

Duplo of een mix van Lego- en 
niet-Lego-objecten is over het algemeen 
niet interessant voor verzamelaars en 
dus niet geschikt

Voor onze speciale Lego-veiling zijn we op zoek naar:

● Lego-sets, 100% gemaakt door of van echte Lego-stenen, bij voorkeur in de originele verpakking



Verzamelwaardig speelgoed dat niet langer overal verkrijgbaar is
Voor onze trading cards en Panini-veiling zijn we op zoek naar:

● zeldzame en ongebruikelijke trading cards en spellen, (originele en verzegelde) dozen, complete albums en 
stickersets

● trading cards gemaakt door gewilde merken die veel worden verzameld, zoals Panini, TOPPS, Rittenhouse 
Archives, Upper Deck, Inkworks, Cryptozoic, Artbox and Wizards of the Coast

X
Nieuwe trading cards die momenteel 
verkrijgbaar zijn bij supermarktketens, 
Impel of Skybox zijn niet geschikt voor 
onze veilingen

✓



Voorbeelden van gewenste merken



Gerenommeerde makers/gewenste merken 
Airfix
Alps
Angio American 
Cigarettes
Annette Himstedt
Armand Marseille
Arnold
Artbox
Atlas
Bandai
Barbie
Batco
Bensdorp
Blömer & Schuler

Boa
Bowen Design
Brio
Britains
CDC 
Chad Valley
CKO Kellermann
Corgi Toys
Crescent
Cryptozoic
Daiya
DC Direct
De Kloof
Diamond Select 
Toys

Dinky Toys
Distler
Elastolin
Epox
Fleer Ultra
Fleischmann
Forces of Valor
Frisia Juniores
Gama
Gely
Gentle Giant ltd
Günthermann
Hasbro
Hausser

Henk Schoenkiosk
Hermann
Heubach
Hot Toys
Huki
Ichiko
Ingap
Inworks
Jakks Pacific
Jep
JNF
Jouets Mont Blanc
Joustra
Jules Steiner

Jumeau
Käthe Kruse
King & Country
Kley & Hahn
Köhler
Kotobukiya
Lego
Lehmann
Lineol
Mamod
Maple Leaf
Märklin
Marusan
Marx

Master Replicas
Masudaya
Matchbox
Mattel
McFarlane
Mebetoys
Meccano
Mercury
Milhof
Minichamps
Miss Blanche
Modern Toys
Monty



Gerenommeerde makers/gewenste merken 
Neca
Panini
Paya
Petit Collin
Philips Bros
Polak
Polistil
Politoys
Prime 1
Red Band
Rittenhouse 
Archives
Rizia
Roukes & Erhart
Saalheimer & 
Strauss

Schildkröt
Schuco
Shirly Gum
Sideshow
SNF
Solido
Sport Virginia
Spot On
SSS Toys
Steiff
Taiyo
Tamiya
Technofix
Tekno

Terwee
TikTak
Timbre
TippCo
Topps
Toy Nomura
Toybiz
TPS
Turmac
Unica
Union
Unique Art
United Cutlery
Upper Deck

USA Poly
Vanderhout
Variant Panini
Verlinden
Vilmer
Weenenk & Snel
Weta
Wilesco
Yatama
Yone
Yonezawa



Lijst met ongeschikte makers of merken
Merkloze objecten en de volgende merken/fabrikanten worden niet als verzamelwaardig 
beschouwd en zijn daarom niet geschikt voor onze speciale veilingen: 

✘ Baby Born
✘ Carrera
✘ CrazyToys HK
✘ DeCool
✘ Duplo
✘ Fischertechnik
✘ Fisher-Price
✘ FurReal
✘ Hotwheels
✘ Kaygoo

✘ Lepin
✘ MegaBlocks
✘ Nerf
✘ Nikko
✘ Revell
✘ The Dinky Collection
✘ Thomas & Friends
✘ Tyco
✘ VTech
✘ Huismerken supermarkten



Conditie
Onze bieders zijn op zoek naar objecten in een vitrinewaardige staat 

● Nieuw - als nieuw, ongebruikt 
(het product vertoont geen gebruikssporen, zit nog in de originele verpakking en is 
meestal nog verzegeld)

Zeer goed - nauwelijks gebruikt met kleine tekenen 
van slijtage 

🔽

Als nieuw - ongebruikt maar met een 
imperfectie

🔽
Goed - gebruikt met enkele tekenen van 
slijtage

🔽



Conditie

🔽

Redelijke conditie - grotendeels compleet maar intensief 
gebruikt met zichtbare sporen van ouderdom en slijtage

Objecten in een redelijke staat worden alleen 
geaccepteerd indien gemaakt voor vóór 1970 

Objecten in een slechte staat, die veelvuldig zijn gebruikt of waarvan onderdelen ontbreken of 
beschadigd zijn, worden over het algemeen niet gezocht door verzamelaars en zijn daarom niet 
geschikt voor onze speciale speelgoedveilingen



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



Richtlijnen kavelgegevens en beschrijving
Wij helpen u de belangrijkste informatie, die kopers willen weten, te verstrekken over uw kavel. U ziet voorbereidde 
velden voor:

● Object
● Merk 
● Serie - (zoals Space/City/Star Wars van Lego)
● Periode/jaar van uitgave 
● Materiaal 
● Conditie 
● Verpakking 
● Land van herkomst 
● Lengte/breedte/hoogte 
● Schaal - voor sommige objecten, zoals Dinky Toys, is de schaal een belangrijk kenmerk voor verzamelaars 

Zorg ervoor dat u in de kavelbeschrijving eventuele aanvullende informatie over uw speelgoed verstrekt, inclusief 
een gedetailleerde beschrijving van de conditie.



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.

Foto’s 

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, hebben we 
meerdere foto’s van hoge kwaliteit nodig, 
waaronder: 

● een 360-graden beeld van het object
● close-ups van belangrijke details, volgens de 

richtlijnen op de volgende pagina



Richtlijnen foto’s
● De foto's dienen een driekwart voor- en achteraanzicht te tonen van het object (zonder doos) met een 

effen, neutrale achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond). 

● Zorg ervoor dat uw foto's alleen het object/de objecten tonen die u wilt veilen.

● Om uw model op de best mogelijke en meest aansprekende manier te presenteren, dient u zelfportretten, 
blote handen of een afleidende achtergrond te vermijden en zorgt u ervoor dat het model schoon is 
zonder vingerafdrukken of stof.

● Upload close-ups van belangrijke details, zoals logo's of de onderkant, en voeg afbeeldingen toe van 
originele dozen en duidelijk leesbare foto's van het certificaat in beperkte oplage, indien beschikbaar. 

● Als het kavel meer dan één object bevat, dient u ten minste één foto toe te voegen met alle objecten bij 
elkaar. Dit maakt het voor de koper duidelijker wat u verkoopt.



Bedankt.


