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Whisky, Cognac, Rum en sterke dranken 



Premiumsegment
Whisky, Cognac, rum & sterke 
dranken

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame whisky’s en sterke drank, 
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.

Bij Catawiki veilen we de beste whisky’s 
en sterke dranken van topkwaliteit die 
moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van sterke 
dranken aanspreken.

Authenticiteit - Kwaliteit

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.

➔ Neem gerust contact met ons op als u 
advies nodig heeft over hoe u uw 
verzameling het best kunt veilen.



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 zijn we op zoek naar:

● flessen met topkwaliteit whisky, Cognac, Armagnac en 
rum

● verzamelbare en gewilde flessen sterke drank en 
likeuren

● flessen die goed bewaard zijn en een vulstand hebben 
van ten minste een lage schouder

● flessen van een breed assortiment van gerenommeerde 
producenten, verspreid over verschillende regio's

● flessen met een minimumwaarde per fles van € 20 en 
een minimumwaarde per kavel van € 75

Maar ook

● verzamelbare, gewilde accessoires van een aantal 
gerenommeerde merken

● items die minimaal in een redelijke staat zijn

● accessoire kavels met een minimale waarde van € 75

Bij Catawiki veilen we whisky’s en sterke drank van 
over de hele wereld die zeldzaam zijn en die kunnen 
worden gedronken of verzameld.



Verzamelbare whisky
Voor onze speciale whisky-veilingen zoeken we een breed assortiment aan whisky’s. 

De distilleerderij of het land maakt niet uit, als het maar een beperkte of niet langer 

verkrijgbare editie is. 

We zijn vooral op zoek naar: 

● whisky; hoe ouder hoe beter - hoe ouder de whisky hoe meer onze kopers 

geïnteresseerd zijn

● single cask of kleine batches

Hier volgt een lijst van de distilleerderijen en merken waar veel vraag naar is bij onze 

kopers:
Port Ellen
Brora 
Macallan
Glendronach
Jack Daniel’s
Johnnie Walker
Springbank

Ardbeg
Laphroaig
Littlemill 
Clynelish
St. Magdalene 
Rosebank 
Bowmore

Samaroli
Hanyu Karuizawa
Old Fitzgerald 
Glenfiddich 
Balvenie 
Cadenhead’s

Chichibu
Yamazaki Hibiki
Yoichi Hakushu 
Kavalan 
Glenfarclas

Aberlour
Glenlivet 
Imperial 
Longmorn
Longrow 
Mortlach Glen 
Grant 

Linkwood
Auchentoshan 
Bruichladdich 
Highland Park 
Talisker 
Scotch Malt 
Whisky Society 



Verzamelbare Cognac en Armagnac

○ Vintage/Millésime Armagnac en Cognac van alle producenten 

○ Cognac special vintages: 1811, 1878, 1898, 1892, 1914

○ Kleinere/lokale Cognac-producenten die niet overal verkrijgbaar zijn 

○ Moderne/hedendaagse flessen van minstens XO of hogere kwaliteit 

○ Speciale en/of beperkte oplagen van de Big 5 huizen van Cognac: Hennessy, 

Martell, Rémy Martin, Courvoisier en Camus

○ Standaardflessen uit de jaren 1970 en ouder van minstens VS/*** -kwaliteit

○ Oudere Limoges porseleinen flessen van gerenommeerde Cognac-merken

○ Single Cask en/of small batch Cognac en Armagnac gebotteld door 

onafhankelijke bottelaars (bijv. Cadenhead's, Gordon & MacPhail, Darroze) 

Voor onze speciale Cognac- en Armagnac-veilingen, zoeken we Cognac en Armagnac van gerenommeerde 
distilleerderijen en goede kwaliteit Spaanse brandy. Bijvoorbeeld:

Andere (niet-Spaanse) brandy is beter geschikt voor onze Sterke dranken en likeurenveiling



Lijst van de meest gewenste merken van Cognac en Armagnac

Cognac
Hennessy: Paradis, Richard, 
Timeless, Silver Jubilee 
Queen Elizabeth, Ellips, 
Horus, Nostalgie de 
Bagnolet, No. 1, Exclusive 
Collection

Martell:
Silver Jubilee, Martell l'Or, 
Cordon Bleu (all varieties of 
the 1990s and older), 
Réserve du Fondateur, 
Jubilee 1981 (Koopmans & 
Bruiniers), Jubilee (Salengo), 
Martell Extra

Armagnac
Francis Darroze
Chateau de Laubade
Baron Gaston Legrand
Castérède
Laberdolive
Samalens
Malliac
Domaine Boingneres
Goudoulin
Delord
Dupeyron
Sempé

Spaanse Brandy
Cardenal Mendoza 
(Sanchez Romate)

Cognac
Rémy Martin:
Louis XIII, 250th Anniversaire, Age 
Inconnu, Centaure Baccarat, 
Centaure Limoges, Extra, Rémy 
Space

Courvoisier:
Erté Collection, l'Esprit de 
Courvoisier, Succession JS

Camus:
Cuvée 5.150, Masterpiece 
Collection 'Cuvée 3.128',   
Michel Camus Royale, 
Family Legacy, Jubilée Marquise,
Grand Master Collection,
Rarissimes 



Verzamelbare rum
Voor onze speciale rumveilingen zoeken we een breed assortiment van rum 

gedistilleerd uit suikerriet of melasse. Omdat sommige soorten gekruide rum beter 

als likeur kunnen worden geclassificeerd, zijn we van mening dat deze items wellicht 

beter geschikt zijn voor onze Sterke dranken en likeurenveiling.

Geschikte items zijn onder meer:

○ Single cask rum en gelimiteerde edities
○ Verzamelbare rum door de Italiaanse bottelaar Velier
○ Alle high-end producten van Demerara Distillers Limited
○ Franse rhum agricoles van (voornamelijk) Martinique en Guadeloupe
○ Millésime/vintage rhum of kleine gelimiteerde edities
○ Ultra premium bottelingen en rum uit de jaren 80 of ouder
○ Oude en nieuwe flessen Jamaicaanse rum die niet standaard zijn
○ Cubaanse rum van voor het Castro tijdperk



Lijst van de meest gewenste merken van rum

Beroemde rumbottelaars
Velier
Silver Seal
Rum Nation
Cadenhead
Gordon & MacPhail
Samaroli/Moon Import
Sestante
Excellence Rhum
Sansibar

Rhum agricole
J. Bally
Clément
Saint James
Neisson
Bielle
Rhum JM
Damoiseau, Longueteau

Jamaicaanse rum
Hampden
Long Pond
Worthy Park

Demerara rum
Demerara Distillers 
limited (Guyana)

Barbados rum
Foursquare distillery

Cubaanse rum
Bacardi



Verzamelbare sterke dranken en likeuren
Deze veiling is voornamelijk gericht op kopers die geïnteresseerd zijn in cocktails, oudere sterke dranken en/of 

sterke dranken die een speciaal karakter hebben. Voor deze veiling zijn we op zoek naar sterke drank van een 

bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld WOII-tijdperk of ouder) of zeldzame speciale edities.

Geschikte items zijn onder meer:

● Chartreuse vanaf het jaar 2000 of ouder, Chartreuse speciale 
edities, oudere VEP en de jaarlijkse speciale edities

● Flessen van Moutai vanaf 2000 of eerder waarbij flessen uit de 
jaren 80 en ouder vooral zeer gewild zijn

● Flessen likeur en bitter uit de jaren 60 (of ouder) van bekende 
en nog steeds relevante merken (te vinden op de schappen 
van cocktailbars)

● Speciale edities van wereldberoemde likeurmerken
● Calvados (van minstens kwaliteit XO/Hors d'Age) en oudere 

flessen Calvados



Verzamelbare sterke dranken en likeuren

● Flessen absint van een bepaalde tijd, in het bijzonder oudere 
Spaanse merken en absint van vóór het verbod

● Grappa, Marc en andere brandewijn die goed gerijpt is of 
vintage

● Gelimiteerde edities en ultra premium craft gin of flessen gin uit 
de jaren 60 (of ouder) van bekende merken

● Jenever in gelimiteerde oplages, gerijpt voor een lange periode 
of in historische flessen

● Moderne high-end craft agave destillaat zoals Mezcal en Tequila
● Eau-de-vie, Rakija/Slivovitch/Palinka uit de jaren 70 (of ouder) 

van premium hedendaagse producenten



Lijst van meest gewenste merken sterke drank en likeur

Sterke drank
Kweichow Moutai 

Calvados
Roger Groult Calvados
Boulard Calvados
Lemorton Calvados

Absint
Pernod Fils Absinthe 

Eau-de-Vie
Rochelt Schnapps
Cartron 

Likeuren
Chartreuse
Grand Marnier
Campari
Cointreau
Cherry Heering
D.O.M. Bénédictine
Garnier
Fernet Branca. 
Vieille Cure (discontinued)
Fabrica Ancora distillery 
(discontinued)
Drambuie special editions

Druiven-eau-de-vie
Domaine Romanée-Conti
Grappa Berta
Grappa Jacopo Poli
Grappa Nonino Picolit
Camel brandy

Gin
Gordon’s (period 
bottles)
Ki No Bi cask aged
Monkey 47 Distiller’s Cut

Mezcal/Tequila
Del Maguey Mezcal
1800 Gran Reserve Añejo 
Tequila
José Cuervo (special editions)



Accessoires van topkwaliteit
We zoeken ook verzamelbare whisky-accessoires van topkwaliteit, bijvoorbeeld:

● Zeldzame, interessante spiegels met whiskymerken (van vóór 1980) en meubels

● Zeldzame, gewilde merkkaraffen en glazen sets zoals die van Highland Park

● Whisky display sokkels



Items die niet geschikt zijn voor onze accessoiresveiling

Accessoires die we niet accepteren:

● Merkloos glaswerk

● Glazen waterkannen of merkloze karaffen

● Reproductiespiegels nieuwer dan 1980

✗ ✗

✗

✗



Items die niet geschikt zijn voor onze Cognac-, rum- en sterke 
drankenveilingen

Sommige items zijn niet geschikt voor onze veilingen, omdat ze zeer weinig belangstelling van onze bieders 
trekken.

Niet geschikte items zijn onder meer:

● Elk item dat standaard is en wereldwijd 
verkrijgbaar is

● Elk item dat kan worden gekocht in 
reguliere slijterijen

● Elk item dat geen verzamelwaarde heeft

✗ ✗



Staat

De toestand van de fles wordt bepaald door de staat van de 
capsule, kurk,  het etiket en vulstand van de fles. De 
belangrijkste beïnvloedende factor van de algehele conditie 
van de fles is de omgeving van opslag. Als het erg vochtig is, 
komt er schimmel op het label en kan de capsule gaan 
roesten. Het zal de sterke drank niet erg beïnvloeden, maar 
het verlaagt de waarde wel.

Om geschikt te zijn voor de veiling, moeten de flessen zich in een staat bevinden die door de koper 
als waardevol wordt beschouwd.



Ongeschikte staat

✘ Flessen waarvan de originele verzegeling niet intact is, ongeacht of het gaat om een fles met schroefdop of 
een fles met een kurk
✘ Flessen die zijn geopend
✘ Flessen die niet de originele verzegeling hebben
✘ Lege flessen (zonder uitzondering)

Zegel
kapot

Zonder 
origineel 
waxzegel

Open fles Leeg

Items die in slechte staat zijn, genereren weinig of geen interesse bij bieders en zijn niet geschikt voor 
onze veilingen. Dit omvat:

✗
✗

✗ ✗ ✗



Richtlijnen indienen kavels
Kavelbeschrijving 

Om potentiële kopers aan te moedigen om op uw 
kavel te bieden, vragen we u een gedetailleerde 
beschrijving van uw items(s) toe te voegen. De 
beschrijving moet uitgebreid en eerlijk zijn en 
voldoen aan de richtlijnen op de volgende pagina.

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

Houd er rekening mee dat 
onze whisky-veilingen 
alleen in het Engels zijn. 
Onze internationale 
bieders begrijpen allemaal 
de 'universele labeltaal'.



Richtlijnen indienen kavels 
Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips om u te laten weten welke informatie we 
over uw kavel moeten weten. De velden die u invult, helpen u om de informatie te presenteren op een manier die de 
koper gemakkelijk kan lezen.

● Item/type sterke drank
● Jaar, botteljaar
● Producent, naam van sterke 

drank
● Classificatie
● Aantal flessen
● Flesgrootte

● Land
● Regio/appellatie
● Vulstand (als de vulstand niet zichtbaar 

is, weegt u de fles en geeft u het gewicht 
in grammen in de beschrijving)

De vereiste informatie omvat:



Foto’s

Om onze experts en onze bieders het object goed 
te kunnen laten beoordelen, zien we graag: 
● Een foto van het totale kavel, inclusief 

eventuele originele verpakking
● Als de vulstand van de fles(sen) niet 

zichtbaar is op de bovengenoemde foto, 
voeg dan foto's toe die de vulstand tonen

● Een close-up van de voor- en achterlabels
● Een close-up van de capsule(s)

Indien beschikbaar:
● Close-ups van de belastingzegel
● Een close-up van het rotatienummer of de 

lasergeprinte code (vaak aan de achterkant 
van het voorste label of gedrukt op het glas)

● Als de fles vóór 1990 gebotteld is of als de 
geschatte waarde meer dan € 300 is, 
fotografeer dan de glascodes op de bodem 
van de fles

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 item voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte muur.

● Zorg ervoor dat u afleidende achtergronden, zoals een winkelinterieur of buitenshuis, vermijdt. Foto's 
moeten niets anders laten zien dan het item dat u wilt veilen. Vermijd alstublieft zelfportretten. We 
accepteren geen afbeeldingen waarin het object door een persoon wordt vastgehouden.

● Bieders zijn geïnteresseerd in het zien van zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd afbeeldingen 
van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van de binnenkant toe, indien van toepassing. 
Als er meerdere items zijn, fotografeer dan alle aangeboden items samen en elk item apart. 

● Voeg specifieke scherpe afbeeldingen van details toe, zoals een handtekening of monogram, 
decoratieve details, een logo, titel of inscriptie(s) en, waar relevant, van de binnenkant. 
Gebruikssporen of (kleine) schade moeten heel duidelijk in afbeeldingen worden getoond. Voeg 
scherpe detailafbeeldingen toe van gerepareerde of herstelde onderdelen.



Richtlijnen verzending

Verpakking

Opblaasbare airbags voor flessen worden ten 
zeerste aanbevolen, evenals dikke kartonnen 
dozen. Polystyreen/piepschuim 
flesbeschermers zijn ook geschikt.
We raden u ten zeerste aan om voor verzending 
de capsule en de etiketten van de fles te 
omhullen met vershoudfolie of parafilm.

Verzekerde verzending

Gebruik verzekerde verzending met een Track 
& Trace-code voor uw zending.

Import- en exportregels
Sommige landen hebben mogelijk beperkingen op het 
importeren van alcohol. Als u op de hoogte bent van 
beperkingen die worden gesteld aan artikelen die van uw 
woonland naar een ander gaan, vermeldt u dit dan in de 
beschrijving van het kavel om bieders te helpen. Voorbeeld: 
voordat u uw bod plaatst, moet u rekening houden met de 
regels die in uw land van toepassing zijn bij het importeren 
van alcohol.



Richtlijnen foto’s - voorbeeld kavel



Richtlijnen foto’s - voorbeeld kavel



Richtlijnen foto’s - voorbeeld kavel



Bedankt.


