
1. Insert a new image on the slide

2. Position it on top of this text

3. Send the image to the back

4. Delete this grey layer with text

5. Crop the new image if necessary
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Bier
Unieke positionering

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken 
naar speciale en zeldzame items, selecteren 
onze experts elk object persoonlijk voor onze 
veilingen, zodat ze zeker weten dat de objecten 
van topkwaliteit zijn en op de best mogelijke 
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 fijne 
verkoopervaring te bieden.

Bij Catawiki veilen we zeldzame en 
verzamelwaardige bieren en biergerelateerde 
objecten die moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van bier 
aanspreken.



Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een premiumsegment, 
wat meer kansen creëert voor jou en voor ons.

Van de 10+ miljoen bezoekers die elke maand ons platform bezoeken, verzamelen we waardevolle informatie 
over hun passies en wat ze het liefst kopen.

Met jouw 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 je 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 je kavels die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen. Ons doel 
is om ons op een manier te ontwikkelen die beter aansluiten op je wensen.

Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen en begeleiden bij je succes op Catawiki.

Bedankt dat je ons vergezelt tijdens deze spannende reis!



Voor onze bierveilingen zijn we op zoek naar 
verzamelwaardige bieren en biergerelateerde 
objecten:

● flessen en blikjes met eersteklas 
kwaliteitsbier

● verzamelwaardige en gewilde flessen en 
blikjes bier

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

● flessen en blikjes of een combinatie 
hiervan met een minimale waarde van € 
75, met een maximum van 24 flessen

Productrichtlijnen



Voor onze speciale bierveilingen zoeken we een breed assortiment 
aan bieren. De brouwerij of het land waarin het geproduceerd is 
maakt niet uit. Verzamelwaardige bieren moeten een gelimiteerde, 
zeer gewilde of uitlopende editie zijn. We zijn op zoek naar:

● zeldzaam bier (interessanter voor onze kopers)
● kleine batches
● volle kratten
● beperkte edities
● bieren met Untappd recensies

Verzamelwaardige bieren



Hieronder vind je een lijst van bieren en merken waar veel vraag naar is 

bij onze kopers:

● Cantillon, 3 Fonteinen, en andere Gueuze en Lambic bieren
● Westvleteren, Orval, Chimay, en andere trappistenbieren
● Goose Island, Mikkeller, en andere Amerikaanse en Europese 

craft bierbrouwers
● Antidoot, Nevel, Tommie Sjef, en andere wild & zuur bieren
● De Struise Brouwers, De Dolle Brouwers, Het Anker, en Hertog Jan

Verzamelwaardige bieren



Items die we niet accepteren:

● Lege of niet-verzegelde flessen en blikjes
● Glaswerk en andere accessoires
● Bierviltjes en etiketten
● Reclameborden, spiegels en ander promotiemateriaal*

Items die niet geschikt zijn voor onze bierveilingen

*deze kunnen worden aangeboden in meer specifieke veilingen zoals industrieel design, curiosa, reclame- en emaille 
borden, brocante enz.

✗ ✗ ✗



Richtlijnen indienen 
objecten
Potentiële kopers zullen eerder bieden op 
objecten met een goede beschrijving en alle 
relevante informatie duidelijk weergegeven.

Objectbeschrijving

Om potentiële kopers aan te moedigen om op 
je object te bieden, vragen we je een 
gedetailleerde beschrijving van je object(en) 
toe te voegen. De beschrijving moet uitgebreid 
en eerlijk zijn en de onderstaande richtlijnen 
volgen.



Richtlijnen indienen objecten
Als je onze website gebruikt om je objecten te uploaden, verschijnen er tips om je te laten weten welke 
informatie we nodig hebben. De velden die je invult, helpen je om de informatie te presenteren op een 
manier die de koper gemakkelijk kan lezen.

De vereiste informatie omvat:
● Soort bier (bijv. Abdij, Dubbel, Bockbier, Gueze, IPA, Kerstbier, Trappist, Quadrupel, IPA, Porter, 

Stout, etc.)
● Land van herkomst
● Brouwerij/producent/naam van het bier
● Flesgrootte (33cl, 50cl, 75cl, enz.), houdbaarheidsdatum en alcoholgehalte

Houd er rekening mee dat onze bierveilingen alleen in het Engels zijn, vanwege het grote aantal 
internationale bieders.



Richtlijnen indienen 
objecten
Het toevoegen van goede foto's is essentieel 
om de aandacht van kopers te vangen en 
ervoor te zorgen dat ze op je object bieden.
 
Omdat online kopen betekent dat potentiële 
bieders niet de kans krijgen om je object fysiek 
te bekijken, zijn gedetailleerde en hoogwaardige 
foto's erg belangrijk.

Foto’s

Om onze experts en onze bieders in staat te 
stellen een juiste indruk van je object te krijgen, 
hebben we minimaal vier scherpe foto's van 
hoge kwaliteit nodig met daarop: 

● Het gehele object, inclusief verpakking
● Zorg ervoor dat de flessen rechtop staan 

(staand)
● Een close-up van alle labels en de dop
● Close-up van productie- of 

houdbaarheidsdatum (op etiket of dop)



Richtlijnen foto’s
● Fotografeer je item voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een 

witte muur.
● Zorg ervoor dat je afleidende achtergronden, zoals een winkelinterieur of 

buitenshuis, vermijdt. Foto's mogen niets anders laten zien dan het item dat je 
wilt veilen.

● Vermijd zelfportretten. We accepteren geen afbeeldingen waarin het object 
door een persoon wordt vastgehouden.

● Voeg afbeeldingen van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van 
de binnenkant toe, indien van toepassing. Bied je meerdere items aan, 
fotografeer dan alle aangeboden items samen en elk item apart.

● Fotografeer de productie- en/of houdbaarheidsdatum (op etiket of dop).
● Gebruikssporen of (kleine) schade moeten heel duidelijk in afbeeldingen 

worden getoond. 



Voorbeelden van goede foto's

Voorbeeld van bier in een krat



Voorbeelden van goede foto's

Voorbeeld met meerdere flessen 



Richtlijnen verzending

● Verpakking
○ Opblaasbare airbags voor flessen worden ten zeerste aanbevolen, evenals 

stevige kartonnen dozen. 
● Verzending

○ Gebruik verzekerde verzending met een Track & Trace-code voor je zending.
○ We raden verzekerde verzending aan



Bedankt.


