Richtlijnen
indienen en
acceptatie
voor antieke en verzamelwapens

Wapens:
Premiumsegment

Onze wapenveilingen zijn geïnspireerd op de passie die
onze experts delen, de uitmuntendheid die zij zoeken en
hetzelfde vakmanschap dat zij, net als onze loyale klanten,
waarderen.
Deze aanpak heeft onze veilingen verrijkt met wapens van
alleen de beste kwaliteit en dit zorgt ervoor dat onze
kopers een topselectie van authentieke, exclusieve en
zeldzame verzamelbare wapens zien, dat aan elk
verzamelniveau voldoet.

Bij Catawiki nemen we onze veilingen zeer serieus, in
overeenstemming met de passie van onze
verzamelaars. Dat is de reden waarom onze interne
experts de objecten persoonlijk selecteren voor onze
veilingen en er zo voor zorgen dat ze op de juiste manier
worden weergegeven en gepresenteerd.
Dit zorgt ervoor dat onze bieders constant betrokken,
enthousiast en vooral 'succesvol' zijn in al onze
veilingen, wat er ook voor zorgt dat de ervaring van onze
verkopers net zo interessant en succesvol is in elke
veiling op Catawiki.

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

In onze wapenveilingen vindt u wapens die zeldzaam
zijn en soms een historische waarde hebben. Ze zijn
allemaal van topkwaliteit en zijn aantrekkelijk voor
gepassioneerde wapenliefhebbers en verzamelaars
van alle niveaus.

Voor onze veilingen zoeken en selecteren we:
●

decoratieve wapens en collecties

●

authentieke antieke en zeldzame wapens van alle
maten en kalibers, waaronder een brede selectie van
soorten wapens:
○
○
○
○

authentieke vuurwapens
klassieke jachtwapens
scherpe wapens
luchtbuksen

●

objecten die voldoen aan alle Nederlandse wapen- en
munitie-wetten

●

items die voldoen aan alle Europese
deactivatie-vereisten

●

objecten die variëren van mint tot redelijk en compleet
zijn (delen van wapens worden niet verkocht)

●

kavels met een minimumwaarde van € 50

Soorten decoratieve wapens en collecties
We zoeken een breed scala aan complete, decoratieve wapens die alleen bedoeld zijn voor parades, shows,
ceremonies of om aan de muur te hangen - uit alle perioden
●

Zwaarden, dolken of speren die al dan niet een scherpe rand hebben of die versierd zijn met
gravures, edelstenen of andere materialen en louter bedoeld zijn ter decoratie

●

Geselecteerde ceremoniële en parade wapens

●

Model vuurwapencollecties met een schaal van 1:25 of kleiner

●

Antieke pinmessen of zakmessen of gehele collecties van dergelijke messen

●

High-end hedendaagse zakmessen zoals William Henry, Chris Reeve of C. Gray Taylor bijvoorbeeld

●

Elk wapen waarvan bekend is, of waarvan men ontdekt, dat er vervalsingen/reproducties in omloop
zijn, die zijn gemaakt ter misleiding en niet alleen werden gemaakt als decoratie, worden niet
geaccepteerd in onze veilingen

Decoratieve wapens en collecties die niet worden geaccepteerd
✘

✘

Losse delen, zoals zwaardmessen, speerpunten
of bijlkoppen zijn niet geschikt voor onze
speciale wapenveilingen - we accepteren alleen
complete wapens of messen

Model vuurwapens/replica's met een schaal van 1:1
kunnen niet worden geveild omdat ze onder de
Nederlandse 'look-a-like' wet vallen en niet legaal zijn dit geldt ook voor kunstwerken gemaakt van of met
replica’s of 1:1 schaal model vuurwapens

Vouwmessen die bij het uitklappen een totale
lengte van 28 cm of meer hebben - vouwmessen
dienen een foto te bevatten die het object
opengevouwen weergeeft, naast een meetlint of
stok, zodat we de totale opengevouwen lengte
duidelijk kunnen zien

De Nederlandse ‘Look-A-Like’ wet uitgelegd
Door ons aan deze wetten te houden, beschermen we niet alleen onszelf maar ook onze gewaardeerde klanten.
Art. 2, sub 1, categorie I, sub 7 WWM, van de Nederlandse wapen- en munitie-wet stelt dat 'elk object dat een exacte of
nauwe gelijkenis vertoont (look-a-like) met een speciﬁek (merk/model) van een echt vuurwapen, kan worden gebruikt of
als een bedreiging voor anderen worden beschouwd. Alles wat ministers, politiemannen of andere
overheidsfunctionarissen als een bedreiging voor anderen beschouwen, is illegaal om te bezitten, verkopen of
distribueren.’
Helaas zijn er geen wettelijke speciﬁcaties in de Nederlandse wapen- en munitie-wet, dus we moeten vertrouwen op de
jurisprudentie. In dat opzicht heeft deze jurisprudentie, afkomstig van rechtbanken en zelfs de Hoge Raad der
Nederlanden, deze wet bij vele gelegenheden gehandhaafd. Er wordt gesteld dat een 'look-a-like' wordt aangemerkt als:
●
het object moet een exacte of nauwe gelijkenis vertonen met een gespeciﬁceerd (merk/model) echt vuurwapen
●
er zijn niet-functionele delen van het object die geen andere intentie hebben dan om het op een vuurwapen te
laten lijken
Deze niet-functionele delen kunnen van alles zijn: een neppe loop, een neppe schietmond van een pistool, een
nepmagazijn, ribbels op de rug met de bedoeling om op een echte slede te lijken, of alles wat een politieagent beslist dat
relevant is.

X

Antieke vuurwapens en jachtwapens
We zoeken een brede selectie wapens, waaronder:
●
klassieke jachtwapens; wapentuig dat bestaat uit een wapen dat bedoeld is om te jagen,
bijvoorbeeld:
○
kruisbogen en pijl en boog
○
jachtmessen (bowie-mes, messen met een gewei handgreep, Duitse
jachtclubmessen en dolken)
○
jachtgeweren
●
elk antiek vuurwapen gemaakt vóór 1870
●
signaal-, vuur-, starterwapens en blank geschut gemaakt vóór 1945
vuurwapens zoals geweren met zwart buskruit en pistolen, incl. lontslot, radslot, ﬂintlock,
percussie, penvuur etc.
Elk vuurwapen van het type stuwstof NITRO (rookloze
poeder),
moet voldoen aan de Europese deactivatievereisten,
zoals uitgelegd op de volgende pagina.

Deactiveringsvereisten voor wapens
Gedeactiveerde wapens zijn wapens die zijn gedeactiveerd in
overeenstemming met de nieuwe EU-deactiveringsverordening,
EU-DEACTIVERINGSVERORDENING 2015_2403.
Dit nieuwe EU-reg. is geldig sinds 16 april 2016, dus alle wapens die vóór die
datum zijn gedeactiveerd, mogen legaal worden geveild.
Gedeactiveerde wapens zijn het makkelijkst om mee om te gaan, zowel legaal
als in de acceptatie ervan. Alle gedeactiveerde wapens bezitten 2
certiﬁcaten die aantonen dat ze zijn gedeactiveerd. Een voor de eigenaar en
een die altijd bij het wapen blijft.
Zolang de verkoper bij de foto's van het kavel dus één certiﬁcaat kan leveren,
en de datum op het certiﬁcaat na 16 april 2016 ligt en het serienummer en
model van het pistool overeenkomen, dan is het toegestaan in onze veilingen.

Voorbeelden van ongeschikte vuurwapens en jachtwapens
Niet alle soorten vuurwapens zijn geschikt voor onze veilingen. Sommige objecten zijn ten strengste
verboden door de wet.
✘

Combinatiewapens die een combinatie zijn van een vuurwapen en een
boksbeugels of een zakmes, kunnen om wettelijke redenen niet worden
geaccepteerd.

✘

.22 LR (lang geweer) kalibers zijn niet toegestaan, .22 S (korte) kalibers zijn
toegestaan.

✘

Geen enkele vorm van munitie is toegestaan, waaronder percussiekapjes, blanks
of andere explosieve materialen zoals zwarte poeders, ontstekingspoeders, enz.

✘

Enig object met een WW2 Duitse Wehrmacht waffenamt-keurmerk dat werd
geproduceerd na december 1944 mag niet legaal worden verkocht in de meeste
EU-landen en is daarom niet toegestaan in Catawiki's veilingen

✘

Bepaalde vuurwapens die volgens Catawiki een negatief licht zouden werpen op
onze veilingen, worden niet geaccepteerd. Deze omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, de AK47 en M16.

✘

Onvolledige wapens of delen van wapens zijn niet geschikt voor onze veilingen.

X
X
X

Overzicht van Nederlandse vuurwapenwetten die
betrekking hebben op Catawiki's veilingen
Omdat Catawiki als bedrijf in Nederland gevestigd is, moeten we altijd de Nederlandse wapen- en munitie-wet volgen
en naleven. Dit omvat ook alle EU-regelgeving voor wapens.
Houd er rekening mee dat de Nederlandse wapen- en munitie-wet de enige wet is die van toepassing is op Catawiki.
Catawiki kan geen informatie verstrekken over de wetten en wetgeving van andere landen met betrekking tot de
verkoop of aankoop van wapens.
Catawiki kan geen details of informatie geven over de wapenwetgeving van andere landen. Daarom moeten alle klanten
(kopers en verkopers) die buiten Nederland wonen contact opnemen met hun eigen lokale politie en/of
douaneautoriteiten om te bepalen of het wapen/de wapens die zij willen verkopen of kopen legaal zijn voor hen om te
kopen, bezitten en verzenden naar het land waar ze wonen.
Hieronder vindt u een link naar het CAFA-schema (Catawiki Vuurwapenacceptatie). Dit helpt bij het bepalen of een
speciﬁek vuurwapen voldoet aan de Nederlandse wetgeving zodat Catawiki het kan accepteren in de veilingen.
Link: CAFA-schema

Antieke en klassieke luchtbuksen
We zoeken een brede selectie luchtbuksen die zijn gemaakt vóór 1970.
Onder luchtbuksen vallen alle soorten objecten die lucht (pneumatisch) gebruiken, hetzij menselijke,
samengeperste of andere gasvormige drijfgassen, om een projectiel te lanceren. Hieronder vallen:

●
●
●
●
●

luchtbuks
luchtpistool
blaaspijpen
kruisboogpistool
enz.

Niet geschikt voor de luchtbuksenveiling
✘
luchtbuksen die op echte geweren lijken
✘

luchtbuksen gemaakt na 1970

Alleen al door
deze ribbels is
deze luchtbuks
illegaal!

Zeldzame en antieke scherpe wapens uit verschillende perioden
We zoeken een breed aan scala scherpe wapens die:
●
militair zijn of een militaire link hebben
●
werden gemaakt voor praktische doeleinden
○
bajonetten
○
dolken
○
zwaarden
○
machetes
Aziatische scherpe wapens gemaakt vóór 1900 zijn niet geschikt
voor onze militaria en wapenveilingen. U kunt deze echter wel
aanbieden in de Aziatische kunst- en antiekveilingen.
✘

Elk object met een WW2 Duitse Wehrmacht waffenamt merk,
geproduceerd na december 1944, mag binnen de meeste
EU-landen niet legaal worden verkocht en is daarom niet
toegestaan in Catawiki veilingen.

✘

Onvolledige of delen van scherpe wapens worden niet geveild.

✘

Replica’s zijn niet toegestaan.

Bewijs van authenticiteit /
certificatievereisten
●

Kopers zullen eerder op uw kavel bieden als zij
weten dat het als authentiek is gecertiﬁceerd, met
name bij kavels met een hogere waarde.

●

In geval van twijfel kunnen onze interne experts een
bewijs van authenticiteit vragen in de vorm van:
○

een certiﬁcaat van een derde partij

○

bewijs van eigendom met ondersteunende
documentatie, zoals bonnen of originele
certiﬁcaten

Dergelijke certiﬁcaten kunnen door de verkoper
worden verkregen bij een aantal betrouwbare externe
experts:
○
zie suggesties in de bijlage

Conditie
Niet uitgegeven/als nieuw - ongebruikt, maar mogelijk zonder doos of fabrieksaccessoires. Mogelijk eerder in een
winkel verkocht, maar nooit gebruikt.
Voor vuurwapens - overtollige wapens die niet zijn uitgegeven en ongebruikt zijn, maar vaak tientallen jaren oud en
vertonen daarom soms kleine sporen van het aanraken. Blauwsel/nikkel afwerking 99 - 100% intact.

Conditie
Gebruikt maar als in nieuwe staat - mogelijk eens gebruikt, maar vertoont geen tekenen van slijtage - perfecte
conditie. Kan zeer kleine krasjes vertonen zonder patina of gebreken.
Voor vuurwapens - Blauwsel/nikkel afwerking 99 - 100% intact.

Conditie
Uitstekend - kan lichte gebruikssporen vertonen, maar weinig tot geen slijtage. Kan krassen en kleine deukjes
vertonen, lichte patina - geen defecten. Grip/handvat en pommel zijn intact en in uitstekende staat.
Voor vuurwapens - minimale blauwsel slijtage, voornamelijk lichte tekens aan randen en loop, kleine krasjes op
hout of metaal. Glanzende binnenkant. Blauwsel/nikkel afwerking 80 - 90% intact.

Conditie
Zeer goed plus - volledig intact. Met lichte tekenen van slijtage, alleen kleine gebreken, beschadigingen of
krassen. Grip/handvat en pommel zijn compleet en in zeer goede staat.
Voor vuurwapens - mooi uitziend blauwsel/nikkel maar versleten aan randen en loop. Blauwsel/nikkel afwerking
70 - 80% intact.

Conditie
Zeer goed - enige slijtage aan afwerking en oppervlakken, minimale of geen corrosie, maar misschien wat lichte
spikkels of strepen. Kan kleine deuken en krassen hebben. Grip/handvat is intact en geen ontbrekende of losse
draad. Pommel is intact. Markeringen nog steeds intact en leesbaar.
Voor vuurwapens - alles werkt, met wat slijtage aan afwerking en oppervlakken, minimale of geen corrosie,
maar misschien wat lichte spikkels. Kan kleine deuken en krassen hebben. Binnenkant loop glanst misschien
niet, maar mag niet donker zijn. Blauwsel/nikkel afwerking 60 - 70% intact.

Conditie
Goed - afwerking of oppervlak kan behoorlijk versleten zijn door langdurig gebruik of het dragen. Kan putjes of
lichte corrosie, spikkels, deuken of krassen hebben. Draad van de handgreep/greep kan los zijn maar intact, kan
kleine chips missen maar is nog steeds intact. Pommel is intact. Markeringen kunnen licht zijn maar nog steeds
leesbaar.
Voor vuurwapens - werkende staat, maar de afwerking of het oppervlak kan behoorlijk versleten zijn door
langdurig gebruik of het dragen. Slijtage op oppervlakken. Kan putcorrosie of lichte corrosie/spikkels en deuken
of krassen hebben, maar deze mogen de functie niet verstoren. Kan donker, versleten zijn. Blauwsel/nikkel
afwerking 30 - 60% intact.

Conditie
Redelijk - oppervlak of afwerking redelijk versleten. Kan corrosie of putjes hebben, maar hierdoor is het object
niet onbruikbaar. Nog steeds compleet met alleen kleine chips die ontbreken. Handgreep/greep kan leer missen
of het draad kan ontbreken. Pommel kan beschadigd zijn of ontbreken.
Voor vuurwapens - werkt wel, hoewel kleine aanpassingen nodig kunnen zijn. De afwerking is versleten,
misschien is er zelfs geen afwerking meer over. Kan corrosie of putjes hebben, die geen invloed hebben op de
werking van het vuurwapen. De binnenkant van de loop kan glad en donker zijn. Hout kan scheuren vertonen,
maar is meestal nog steeds bruikbaar. Blauwsel/nikkel afwerking 1 - 30% intact.

Conditie

Slecht - geroest, broos, lemmet voor meer dan 50 % verdwenen of kapot, meestal kort. Grip/handvat is
mogelijk helemaal weg. Pommel kan ontbreken, messen zijn bot, merk nauwelijks leesbaar of geheel onleesbaar.
Voor vuurwapens - werkt meestal niet, afwerking is verdwenen, geroest, stukken ontbreken.

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

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.
Wij helpen de belangrijkste informatie, waar kopers naar op zoek zijn,
over uw kavel te verstrekken. U vindt voorbereidde velden voor:
●
●
●
●
●
●
●
●

nauwkeurige titel en beschrijving van uw kavel (mag niet in alleen
hoofdletters)
periode
volk/land
maker merktekens
proeﬂabels
nauwkeurige afmetingen van het kavel
conditie
originaliteit

Foto richtlijnen
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 de geschatte waarde of zelfs meer wordt
geboden.

een 360-graden beeld van het object
close-ups van belangrijke details, volgens de
richtlijnen op de volgende pagina

Foto richtlijnen
●

Fotografeer het object voor een effen, neutrale achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond).

●

Om uw object op de best mogelijke en meest aansprekende manier te presenteren, dient u zelfportretten, blote
handen of een aﬂeidende achtergrond te vermijden en moet u zorgen dat het object schoon is.

●

Fotografeer het object van alle kanten en zorg ervoor dat u alleen het object (of de objecten) laat zien die u wilt
veilen. Als u meerdere objecten in één kavel aanbiedt, dient u ten minste één foto te tonen waarop alle objecten
samen te zien zijn. Dit maakt het voor de koper duidelijker wat u verkoopt.

●

Geef close-ups van belangrijke details, zoals merknamen, proeﬂabels of teksten, cijfers en duidelijk leesbare
afbeeldingen van mogelijke (vereiste) certiﬁcaten of documentatie.

●

Geef duidelijke foto’s van alle eventuele schade aan het object met een volledige beschrijving hiervan.

●

Bedek alle Swastikas of aanstootgevende markeringen, Runes of SA-markeringen volledig op de foto. Upload
een foto van het object zonder dat de Swastika bedekt is. Na beoordeling zullen wij deze foto weer verwijderen.

Foto richtlijnen

Bijlage

Suggestie voor betrouwbare experts die certificering door
derden verlenen
Catawiki accepteert de mening van de volgende wapenspecialist. En als blijkt dat het wapen inderdaad
authentiek is, mogen zij digitaal een COA (Certiﬁcaat van Authenticiteit) verstrekken. Ze bieden meestal een
certiﬁcaat binnen 7 dagen. De prijs is afhankelijk van de tijd en het onderzoek dat moet worden uitgevoerd en is
afgesproken tussen de verkoper en het hieronder vermelde bedrijf.
Barry Johnson
Bedrijfsmanager/wapensmid bij D & B Militaria Ltd. Particuliere vuurwapen consultant
Verenigd Koninkrijk
Achtergrond:
Meer dan 35 jaar ervaring met het verzamelen van wapens. Bedrijfsmanager bij D & B Militaria Ltd. Particuliere
vuurwapen consultant voor rechtshandhaving, ﬁlmindustrie en media. Voorzitter van de DWA. Algemene Raad en
Technische Commissie van de BSSC. Zijn mening staat hoog aangeschreven in het Verenigd Koninkrijk en de rest van
de wereld.
Website: https://www.dandbmilitaria.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/
Contact: sales@dandbmilitaria.com

Bedankt.

