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Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. We richten ons op premium objecten die 
echt de aandacht van kopers trekken. Hierdoor heb je meer kans op succes.

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 sieradenveilingen. Hierin vermelden we ook wat we van je nodig hebben om je 
sieraden met succes in een veiling te kunnen plaatsen.

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

Bedankt dat je ons vergezelt tijdens deze spannende reis!
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Bij Catawiki veilen we:

● Nieuwe sieraden (nieuw gemaakt, nooit 
gedragen)

● Tweedehands sieraden (vanaf begin jaren 
2000)

● Antieke en vintage sieraden (tot eind jaren 
1990)

● Merksieraden

die moeilijk te vinden zijn en aantrekkelijk zijn voor 
gepassioneerde liefhebbers van sieraden.

Sieraden 
Unieke positionering

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
bijzondere en zeldzame sieraden, selecteren onze 
interne experts elk object persoonlijk voor onze 
veilingen. Ze zorgen ervoor dat de objecten van 
premium kwaliteit zijn en op de best mogelijke 
manier worden gepresenteerd.

Deze deskundige selectie helpt onze bieders 
enthousiast te houden, omdat ze zeldzame, 
bijzondere objecten kunnen vinden waarin ze 
geïnteresseerd zijn. Als gevolg hiervan hebben onze 
verkopers ook geweldige verkoopervaringen.
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Nieuwe sieraden 
● Productrichtlijnen
● Kwaliteit van het materiaal
● Mate van vakmanschap
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Bieders op Catawiki zoeken naar bijzondere, 
hoogwaardige nieuwe sieraden die moeilijk te 
vinden zijn.

Nieuwe sieraden
Productrichtlijnen

Voor deze veilingen zoeken we sieraden:

● die nieuw gemaakt zijn en nooit gedragen

● die professioneel zijn ontworpen en geproduceerd

● die een hoge mate van vakmanschap laten zien, bijv.
○ met een verfijnde professionele afwerking 
○ met een vakkundig uitgevoerd ontwerp
○ met een duurzame constructie

● die te vinden zijn bij een goudsmid of bij 
gespecialiseerde juweliers

● met een verwachte verkoopprijs van minimaal € 100

6



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
Edelmetalen

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we sieraden die 
gemaakt zijn van de volgende edelmetalen: 

● Goud: wit, roze, geel met een gehalte van minimaal 14 
karaat.

● Platina: met een gehalte van minimaal 800.
● Markering: elk sieraad moet een officieel keurmerk 

hebben of professioneel zijn getest.
● Staat: elk sieraad moet nieuw gemaakt zijn (niet 

opnieuw gepolijst).

Beperkingen:
● Minimaal gewicht: 

○ Goud of platina zonder stenen: 1,5 gram.
● Verguld/verzilverd metaal: wordt niet geaccepteerd.
● Zilver: wordt niet geaccepteerd. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
diamanten
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In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we alleen sieraden met 
natuurlijke diamanten:

Witte diamanten: 
● Helderheid: 

○ grootte > 0,30ct minimaal SI2.
○ grootte < minimaal 0,30ct minimaal I1/I2 (zolang 

insluitsels de steen niet onaantrekkelijk maken).
● Slijpsel: klassieke slijpsels - rond en fancy (speciale slijpsels 

moeten door experts worden beoordeeld).
● Kleur: D tot Z.
● Karaatgewicht: alles. 

Fancy gekleurde diamanten: 
● Helderheid: alles, zolang insluitsels de kleur niet 

onaantrekkelijk maken.
● Laboratoriumrapport: Altijd verplicht voor correcte 

kleurgradering.

Beperkingen:
● Laboratorium gekweekte diamanten: worden niet geaccepteerd.
● Gebroken of beschadigde diamanten worden niet geaccepteerd.
● Een laboratorium rapport is verplicht voor diamanten met een 

kleurgradering D en/of een zuiverheidsgradering IF ( Intern Zuiver ) 
wanneer het het lot een waarde heeft onder de € 2000.

Geaccepteerde behandelingen: 
● Kleurbehandeling: het laboratoriumrapport 

moet duidelijke informatie bevatten over de 
behandelingsmethode voor alle met kleur 
behandelde diamanten, ongeacht de grootte 
(een laboratoriumrapport is altijd vereist)

● Helderheid versterkt: een laboratoriumrapport 
met duidelijke informatie over de 
behandelingsmethode is vereist

● Zwarte/bruine diamanten boven 1 ct. (per 
steen) moeten worden ingediend met een 
laboratoriumrapport

Houd er rekening mee dat in geval van twijfel over een 
behandeling of de aard van een diamant, de expert om een 
laboratoriumrapport kan vragen.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
edelstenen

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we alleen sieraden met natuurlijke edelstenen:

● Slijpsel: gefacetteerd, cabochon, een hoge kwaliteit slijpsel en afwerking 
(speciale slijpsels moeten door experts worden beoordeeld).

● Helderheid: Transparant tot doorschijnend (ondoorzichtige edelstenen 
worden geaccepteerd afhankelijk van de algehele kwaliteit - ter beoordeling 
van de expert).

● Geaccepteerde edelstenen: alle edelstenen worden geaccepteerd met de 
nadruk op populaire edelstenen zoals: saffier, robijn, smaragd, aquamarijn, 
tanzanieten enz.

● Geaccepteerde behandelingen: traditionele behandelingen kunnen worden 
geaccepteerd, zoals hittebehandeling voor saffieren, behandeling met olie 
voor smaragden, reparatie van scheurtjes / residuen in scheuren als gevolg 
van warmtebehandeling, behandeling met diffusie. Een laboratoriumrapport 
met een duidelijke vermelding van de behandelmethode is vereist.

Beperkingen:
● Behandelingen die niet worden geaccepteerd: geverfd, loodglas gevuld.
● Opalen: geen enkele behandeling wordt geaccepteerd.
● Kleurloze edelstenen moeten worden ingediend met een 

laboratoriumrapport, ongeacht de waarde.
● Geen geschuurde facetranden, chips of gaatjes.
● Geen gereconstitueerde edelstenen.
● Geen synthetische edelstenen.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
parels
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Met teveel ringen

Zichtbare lijm

Geen glans

Kleur behandeld, niet 
schoon, niet goed op elkaar 
afgestemd, dof

Slechte afwerking - niet 
geknoopt

X

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we sieraden met parels die aan 
de volgende criteria voldoen:

● Type parels: gecultiveerde zoutwaterparels van hoge kwaliteit 
(Akoya, Tahitian, South Sea).

● Kleuren: alleen natuurlijke kleuren, geen geverfde parels.
● Staat: onberispelijk - we accepteren geen parels met een 

wazige reflectie, vlekken of plekjes of met parelmoer van een 
lage kwaliteit. 

● Geaccepteerde behandelingen: geen kleurbehandeling, alleen 
chocolade Tahiti parels kunnen worden overwogen.

● Natuurlijke zoutwaterparels: kunnen alleen worden overwogen 
met een specifiek laboratoriumrapport - voeg hier een lijst met 
goedgekeurde laboratoria toe. 

Beperkingen:
● Zoetwaterparels: worden niet geaccepteerd, tenzij in 

combinatie met goud en/of waardevolle edelstenen.
● Imitatieparels – parelachtige producten die volledig door de 

mens zijn gemaakt, worden niet geaccepteerd.
● Metalen onderdelen: een vergulde metalen bevestiging wordt 

niet geaccepteerd, een hoogwaardige zilveren bevestiging kan 
worden geaccepteerd. X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
Organisch en biogeen materiaal

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we sieraden met de 
volgende organische en biogene materialen:

● Koraal: alleen soorten die voldoen aan de huidige 
CITES-regelgeving worden geaccepteerd. 

● Parels: worden geaccepteerd, zie de details op de 
volgende slide. 

● Parelmoer: het is toegestaan als accent maar het 
wordt niet meegenomen in de taxatie van het sieraad. 

Beperkingen:
● Organische materialen die niet worden 

geaccepteerd: amber, ivoor, ebbenhout en 
schildpadschild. 

● Soorten koraal die niet worden geaccepteerd: 
bamboekoraal en appelkoraal worden niet 
geaccepteerd vanwege de lage kwaliteit en omdat het 
makkelijk verkrijgbaar is. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Mate van vakmanschap

 

Wij accepteren alleen nieuw gemaakte sieraden in onze nieuwe 
sieradenveilingen met de volgende kenmerken:

● Verfijnde professionele afwerking of vakkundig geproduceerd. 
● Metaal moet schoon zijn, zonder residu of watervlekken, vrij van 

zichtbare gebreken en vervormingen. 
● Alle onderdelen van een object moeten symmetrisch 

gepositioneerd, gebalanceerd en uitgelijnd zijn, tenzij anders 
aangegeven. Galerijwerk moet symmetrisch en gelijk 
geproportioneerdzijn. Ze moeten ook op de juiste manier zijn gezet en 
vastgemaakt.

● We accepteren alle soorten zettingen: klauwzetting, kastzetting, pavé 
zetting, kanaal zetting enz. Hoe dan ook, om schade, losraken of zelfs 
steenverlies te voorkomen, accepteren we alleen sieraden met een 
degelijk ontwerp en zeer goed vakmanschap.

Beperkingen:

● Kwetsbare constructie: objecten met een zwakke en kwetsbare 
constructie worden niet gezien als hoogwaardig en worden daarom niet 
geaccepteerd.

● Geen objecten met gebreken, beschadigingen, polijstsporen.
● Sets, parures worden niet geaccepteerd.
● Sieraden met een hobbyistische uitstraling worden niet 

geaccepteerd.
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Sieraden met een nogal hobbyistische uitstraling 
of een ruwe afwerking voldoen niet aan de 
premium kwaliteit en worden vaak moeilijk 

verkocht. 

Objecten met een een zwakke en 
kwetsbare constructie worden niet gezien

 als hoogwaardig en zijn minder aantrekkelijk voor 
bieders.

X

X



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Objecten die niet worden 
geaccepteerd

 

De volgende objecten worden niet geaccepteerd in onze nieuwe 
sieradenveilingen:

● Zilveren sieraden.
● Vergulde sieraden en/of gemaakt van niet-kostbare 

materialen zoals staal of kunsthars. 
● Sieraden gemaakt met goud met een gehalte dat lager is dan 

14k.
● Sieraden bezet met laboratorium gekweekte diamanten 

en/of synthetische edelstenen.
● Sieraden bezet met zwaar behandelde edelstenen (geverfd, 

glas-in-loodvulling) en behandelde opalen. 
● Objecten bezet met barnsteen, ivoor, ebbenhout, schildpad 

of bamboekoraal. 
● Objecten met een slechte productiekwaliteit.
● Sieraden met een geschatte waarde >€2.000 zonder een 

gemmologisch rapport.
● Objecten die niet in 'nieuwe' en onberispelijke staat zijn, 

rechtstreeks van de producent, nooit gedragen of in bezit 
gehad. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Richtlijnen voor foto's: 
Algemene vereisten

● Upload ten minste 6 foto's van het item om ons in staat te 
stellen de authenticiteit te controleren. 

● Zorg ervoor dat het item gecentreerd en recht is en 
volledig binnen het kader van de foto valt. 

● Zorg ervoor dat je foto's scherp zijn, niet overbelicht en de 
werkelijke kleuren van het object weerspiegelen.

● Maak foto's vanuit alle hoeken (voor, achter en beide zijden 
en het interieur). 

● Neem alle foto's bij daglicht tegen een witte achtergrond. 
Overweeg om een witte doos en sieradenstandaards te 
kopen om een professioneel resultaat te krijgen. 

● Vermijd zelfportretten en blote handen. 

● Voeg een foto toe van de volledige pagina van het 
certificaat.

● Zorg ervoor dat je originele foto's gebruikt en geen foto's die 
van internet zijn gehaald. Houd er rekening mee dat je de 
foto's van de vorige verkoper niet mag gebruiken

14
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Tweedehands sieraden 
● Productrichtlijnen
● Kwaliteit van het materiaal
● Mate van vakmanschap
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Bieders op Catawiki zoeken naar bijzondere, 
premium kwaliteit tweedehands sieraden
die moeilijk te vinden zijn.

Tweedehands sieraden
Productrichtlijnen Voor deze veilingen zoeken we sieraden:

● die tweedehands zijn, geproduceerd na 2000

● in draagbare staat

● die professioneel zijn ontworpen en geproduceerd

● die een hoge mate van vakmanschap laten zien:
○ met een verfijnde afwerking 
○ met een vakkundig uitgevoerd ontwerp
○ met een duurzame constructie

● met een verwachte verkoopprijs van minimaal € 100  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Materiaalkwaliteit: edelmetalen

In onze tweedehands sieradenveilingen veilen we sieraden 
gemaakt van de volgende edelmetalen: 

● Goud: wit, roze, geel met een gehalte van minimaal 
14 karaat.

● Platina: met een gehalte van minimaal 800.
● Zilver: met een gehalte van minimaal 925.
● Elk sieraad moet een officieel keurmerk hebben of 

professioneel zijn getest.

Beperkingen:
● Verguld/verzilverd metaal: wordt niet 

geaccepteerd.
● Minimaal gewicht: 

○ Goud of platina zonder stenen: 1,5 gram.
○ Zilver zonder stenen: 50 gram.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.
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Kwaliteit van het materiaal: 
diamanten

In onze tweedehands sieradenveilingen veilen we alleen sieraden met 
natuurlijke diamanten:

Witte diamanten: 
● Helderheid: 

○ grootte > 0,30ct minimaal SI2.
○ grootte < minimaal 0,30ct minimaal I1/I2 (zolang insluitsels 

de steen niet onaantrekkelijk maken).
● Slijpsel: klassieke slijpsels - rond en fancy (speciale slijpsels 

moeten door experts worden beoordeeld).
● Kleur: D tot Z.
● Karaatgewicht: alles wordt geaccepteerd. 

Fancy gekleurde diamanten: 
● Helderheid: alles, zolang insluitsels de kleur niet onaantrekkelijk 

maken.

Beperkingen:
● Behandelde diamanten: worden niet geaccepteerd.
● Laboratorium gekweekte diamanten: worden niet 

geaccepteerd.
● Gebroken of beschadigde diamanten worden niet geaccepteerd.
● Een laboratoriumrapport is vereist wanneer de diamant wordt 

beschreven als D-kleur of IF-helderheid.
Houd er rekening mee dat in geval van twijfel over een 
behandeling of de aard van een diamant, de expert om een 
laboratoriumrapport kan vragen.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
edelstenen

In onze tweedehands sieradenveilingen veilen we sieraden met alleen 
natuurlijke edelstenen:

● Slijpsel: gefacetteerd, cabochon, een hoge kwaliteit slijpsel en afwerking 
(speciale slijpsels moeten door experts worden beoordeeld).

● Helderheid: Transparant tot doorschijnend (ondoorzichtige edelstenen 
worden geaccepteerd afhankelijk van de algehele kwaliteit / ter beoordeling 
van de expert).

● Geaccepteerde edelstenen: alle edelstenen worden geaccepteerd met de 
nadruk op populaire edelstenen zoals saffier, robijn, smaragd, aquamarijn, 
tanzanieten enz.

● Geaccepteerde behandelingen: traditionele behandelingen kunnen worden 
geaccepteerd, zoals hittebehandeling voor saffieren, behandeling met olie 
voor smaragden, reparatie van scheurtjes / residuen in scheuren als gevolg 
van warmtebehandeling, behandeling met diffusie. Een laboratoriumrapport 
met een duidelijke vermelding van de behandelmethode is vereist.

Beperkingen:
● Behandelingen die niet worden geaccepteerd: geverfd, loodglas gevuld.
● Opalen: geen enkele behandeling wordt geaccepteerd.
● Kleurloze edelstenen moeten worden ingediend met een 

laboratoriumrapport, ongeacht de waarde.
● Geen geschuurde facetranden, chips of gaatjes.
● Geen gereconstitueerde edelstenen.
● Geen synthetische edelstenen.

19

X 



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
Organisch en biogeen materiaal

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we sieraden met de 
volgende organische en biogene materialen:

● Koraal: alleen soorten die voldoen aan de huidige 
CITES-regelgeving worden geaccepteerd. 

● Parels: worden geaccepteerd, zie de details op de volgende 
slide. 

● Parelmoer: het is toegestaan als accent maar het wordt 
niet meegenomen in de taxatie van het sieraad. 

Beperkingen:
● Organische materialen die niet worden geaccepteerd: 

barnsteen, ivoor, ebbenhout en schildpadschild. 
● Soorten koraal die niet worden geaccepteerd: 

bamboekoraal en appelkoraal worden niet geaccepteerd 
vanwege de lage kwaliteit en omdat het makkelijk 
verkrijgbaar is.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
parels
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Met teveel ringen

Zichtbare lijm

Geen glans

Kleur behandeld, niet 
schoon, niet goed op elkaar 
afgestemd, dof

Slechte afwerking - niet 
geknoopt

X

In onze nieuwe sieradenveilingen veilen we sieraden met parels die aan 
de volgende criteria voldoen:

● Type parels: gecultiveerde zoutwaterparels van hoge kwaliteit 
(Akoya, Tahitian, South Sea).

● Kleuren: alleen natuurlijke kleuren, geen geverfde parels.
● Staat: onberispelijk - we accepteren geen parels met een 

wazige reflectie, veel vlekken of plekjes en een parelmoer van 
lage kwaliteit.

● Geaccepteerde behandelingen: geen kleurbehandeling, alleen 
chocolade Tahiti parels kunnen worden overwogen.

● Natuurlijke zoutwaterparels: kunnen alleen worden overwogen 
met een specifiek laboratoriumrapport - klik hier voor een lijst 
met goedgekeurde laboratoria. 

Beperkingen:
● Zoetwaterparels: worden niet geaccepteerd, tenzij in 

combinatie met goud en/of waardevolle edelstenen.
● Imitatieparels – parelachtige producten die volledig door de 

mens zijn gemaakt, worden niet geaccepteerd.
● Metalen onderdelen: een vergulde metalen bevestiging wordt 

niet geaccepteerd, een hoogwaardige zilveren bevestiging kan 
worden geaccepteerd. X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Wij accepteren alleen nieuw gemaakte sieraden in onze nieuwe 
sieradenveilingen met de volgende kenmerken:

● Verfijnde professionele afwerking of vakkundig geproduceerd.
● Metaal moet schoon zijn, zonder residu of watervlekken, vrij van 

zichtbare gebreken en vervormingen. 
● Alle onderdelen van een object moeten symmetrisch 

gepositioneerd, gebalanceerd en uitgelijnd zijn, tenzij anders 
aangegeven.  Galerijwerk moet symmetrisch en gelijk 
geproportioneerdzijn. Ze moeten ook op de juiste manier zijn gezet 
en vastgemaakt.

● We accepteren alle soorten zettingen: klauwzetting, kastzetting, 
pavé zetting, kanaal zetting enz. Om schade, losraken of zelfs 
steenverlies te voorkomen, accepteren we alleen sieraden met 
een degelijk ontwerp en zeer goed vakmanschap.

Beperkingen:

● Kwetsbare constructie: objecten met een zwakke en kwetsbare 
constructie worden niet gezien als hoogwaardig en worden daarom 
niet geaccepteerd.

● Geen objecten met gebreken, beschadigingen, polijstsporen.
● Sets, parures worden niet geaccepteerd.
● Sieraden met een hobbyistische uitstraling worden niet 

geaccepteerd.
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Mate van vakmanschap

Sieraden met een hobbyistische uitstraling 
of een ruwe afwerking voldoen niet aan de 
premium kwaliteit en worden vaak moeilijk 

verkocht. 

Objecten met een zwakke en 
kwetsbare constructie worden niet gezien

 als hoogwaardig en zijn minder aantrekkelijk voor 
bieders.

X

X



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Objecten die niet worden 
geaccepteerd

 
De volgende objecten worden niet geaccepteerd in onze nieuwe 
sieradenveilingen:

● Vergulde sieraden en/of gemaakt van niet-kostbare 
materialen zoals staal of kunsthars. 

● Sieraden gemaakt met goud met een gehalte dat lager is 
dan 14k.

● Sieraden met behandelde diamanten.
● Sieraden bezet met laboratorium gekweekte diamanten 

en/of synthetische edelstenen.
● Sieraden bezet met zwaar behandelde edelstenen 

(geverfd, glas-in-loodvulling) en behandelde opalen.
● Objecten bezet met barnsteen, ivoor, ebbenhout, 

schildpadschild of bamboekoraal.
● Objecten met een slechte productiekwaliteit.
● Sieraden met een geschatte waarde > €2.000 zonder een 

gemmologisch rapport.
● Objecten in slechte staat met afgebroken of beschadigde 

stenen.
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Antieke en vintage
Sieraden 

● Productrichtlijnen
● Kwaliteit van het materiaal
● Mate van vakmanschap

24



Bieders op Catawiki zoeken naar bijzondere 
sieraden van topkwaliteit die moeilijk te vinden 
zijn.

Antieke en vintage sieraden
Productrichtlijnen

Voor onze veilingen zoeken we sieraden:

● Antiek, geproduceerd voor 1930
● Vintage, geproduceerd vanaf de begin jaren 1930 tot 

eind jaren 1990

● die professioneel zijn ontworpen en geproduceerd

● die een hoge mate van vakmanschap laten zien, bijv.
○ met een verfijnde professionele afwerking 
○ met een vakkundig uitgevoerd ontwerp
○ met een duurzame constructie

● met een verwachte verkoopprijs van minimaal € 75  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
Edelmetalen

In onze sieradenveilingen veilen we sieraden gemaakt 
van de volgende edelmetalen: 

● Goud: wit, roze, geel met een gehalte van 
minimaal 8 karaat.

● Platina: met een gehalte tussen 850 en 950.
● Zilver: met een gehalte van minimaal 800.
● Vergulde metalen: dat hangt ervan af of het 

historisch correct is.

Sieraden in goud, platina of zilver moeten een 
keurmerk hebben of professioneel zijn getest met een 
verklaring van het gehalte.

Beperkingen:

● Minimaal gewicht: 
○ Goud of platina zonder stenen: 1,5 gram. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
diamanten

In onze antieke- en vintage sieradenveilingen veilen we sieraden met 
alleen natuurlijke diamanten:

Witte diamanten: 
● Helderheid: geen beperkingen.
● Slijpsel: alle moderne en antieke slijpsels.
● Kleur: geen beperkingen.
● Karaat: geen beperkingen.

Fancy gekleurde diamanten 
● Helderheid: alles, zolang insluitsels de kleur niet onaantrekkelijk 

maken. 
● Mogelijk is een certificaat vereist. 

Beperkingen:
● Behandelde diamanten: worden niet geaccepteerd.
● Laboratorium gekweekte diamanten: worden niet 

geaccepteerd.
● Een laboratoriumrapport is vereist wanneer de diamant wordt 

beschreven als D-kleur of IF-helderheid. 

Wanneer de beschrijving van een verkoper en de mening van experts 
niet overeenkomen, kan de expert een laboratoriumrapport aanvragen. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
edelstenen
In onze antieke- en vintage sieradenveilingen veilen we 
sieraden met natuurlijke edelstenen, maar ook met 
synthetische edelstenen: 

Natuurlijke edelstenen: alle edelstenen worden 
geaccepteerd met de nadruk op populaire edelstenen 
zoals: saffier, robijn, smaragd, aquamarijn, tanzanieten enz. 
Synthetische edelstenen: alleen als ze historisch correct 
en van goede kwaliteit zijn. In het geval van synthetische 
edelstenen moet dit duidelijk worden vermeld in de 
beschrijving en de objectgegevens. 

Beperkingen:

● We accepteren geen zirkonia en witte stenen 
● Behandelingen die niet worden geaccepteerd: 

boren, vullen, gereconstitueerde stenen en lijmen.
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* Gereconstitueerde edelstenen zijn stenen die zijn gemaakt van 
natuurlijk (geslepen) edelsteenmateriaal dat wordt versmolten met 
kunsthars (epoxy) en kleurstoffen en vervolgens in blokken wordt 
samengeperst en gesneden.

X 



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
Organisch en biogeen materiaal

In onze antieke- en vintage juwelenveilingen veilen we sieraden met het 
volgende organische materiaal:

● Koraal: alleen soorten die voldoen aan de huidige 
CITES-regelgeving worden geaccepteerd.

● Barnsteen: geaccepteerd afhankelijk van de leeftijd en de stijl.
● Parels: worden geaccepteerd, zie de volgende slide. 

Behandelingen:
● Voor geschikte sieraden met barnsteen worden bepaalde 

historische behandelingen zoals hittebehandeling om de 
helderheid te verbeteren geaccepteerd. 

Beperkingen:
● Types koraal die niet worden geaccepteerd: bamboekoraal en 

appelkoraal worden niet geaccepteerd vanwege de lage kwaliteit 
en omdat het makkelijk verkrijgbaar is. 

● Organische materialen die niet worden geaccepteerd: ivoor, 
ebbenhout en schildpadschild. 

● Barnsteen: massa geproduceerde snoeren met barnsteen en 
sieraden zijn alledaags en worden daarom niet geaccepteerd. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal: 
parels

In onze antieke- en vintage sieradenveilingen veilen we sieraden met parels 
die aan de volgende criteria voldoen:

Alle soorten vintage of antieke parels in uitstekende staat worden 
geaccepteerd. 

Natuurlijke zoutwaterparels: kunnen alleen worden overwogen met 
specifieke laboratoriumrapporten - een lijst met goedgekeurde laboratoria 
vind je hier. 

Beperkingen: 
● Moderne parels die op oudere sluitingen zijn bevestigd, worden 

niet geaccepteerd.
● Metalen onderdelen: vergulde sluitingen en bevestigingen worden 

niet geaccepteerd. Zilveren bevestigingen worden geaccepteerd 
als ze correct zijn voor de periode.

● Types parels die niet worden geaccepteerd: massa 
geproduceerde parels van lage kwaliteit, geverfd of synthetisch 
(Majorica). 

● Zoetwaterparels: worden geaccepteerd als ze correct zijn voor de 
periode. 

● Imitatieparels: alleen als deze worden gebruikt in bepaalde 
snuisterijen en in overleg met de expert. 
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Met teveel ringen

Zichtbare lijm

Geen glans

Kleur behandeld, niet 
schoon, niet goed op elkaar 
afgestemd, dof

Slechte afwerking - niet 
geknoopt

X
X

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit#gid=255362037


We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Wij accepteren alleen nieuw gemaakte sieraden in onze nieuwe 
sieradenveilingen met de volgende kenmerken:

● Verfijnde professionele afwerking of vakkundig geproduceerd.
● Metaal moet schoon zijn, zonder residu of watervlekken, vrij van 

zichtbare gebreken en vervormingen.
● Alle onderdelen van een object moeten symmetrisch 

gepositioneerd, gebalanceerd en uitgelijnd zijn, tenzij anders 
aangegeven.  Galerijwerk moet symmetrisch en gelijk 
geproportioneerdzijn. Ze moeten ook op de juiste manier zijn gezet en 
vastgemaakt.

● We accepteren alle soorten zettingen: klauwzetting, kastzetting, pavé 
zetting, kanaal zetting enz. Om schade, losraken of zelfs steenverlies te 
voorkomen, accepteren we alleen sieraden met een degelijk 
ontwerp en zeer goed vakmanschap.

Beperkingen:

● Kwetsbare constructie: objecten met een zwakke en kwetsbare 
constructie worden niet gezien als hoogwaardig en worden daarom 
niet geaccepteerd.

● Geen objecten met gebreken, beschadigingen, polijstsporen.
● Sets, parures worden niet geaccepteerd.
● Sieraden met een hobbyistische uitstraling worden niet 

geaccepteerd.
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Mate van vakmanschap

Sieraden met een nogal hobbyistische uitstraling 
of een ruwe afwerking voldoen niet aan de 
premium kwaliteit en worden vaak moeilijk 

verkocht. 

Objecten met een een zwakke en 
kwetsbare constructie worden niet gezien

 als hoogwaardig en zijn minder aantrekkelijk voor 
bieders.

X

X



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Objecten die niet worden 
geaccepteerd

 

De volgende objecten worden niet geaccepteerd in onze nieuwe 
sieradenveilingen:

● Objecten in zeer slechte staat.
● Objecten met een slechte productiekwaliteit.
● Sieraden met behandelde diamanten.
● Sieraden bezet met laboratorium gekweekte 

diamanten. 
● Objecten bezet met ivoor, ebbenhout, schildpadschild 

of bamboekoraal.
● Objecten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn met een 

alledaags ontwerp (lichtgouden kettingen, parel oorbellen, 
kleine hoepel oorbellen enz.)

● Ongemonteerde cameeën.
● Losse sluitingen tenzij de waarde of de kwaliteit ervan 

opmerkelijk is. 
● Groepen objecten tenzij ze een set vormen. 
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De staat van antieke- en vintage sieraden is erg belangrijk voor de waarde en de aantrekkelijkheid 
ervan. 
We accepteren objecten die tekenen van restauratie vertonen, zolang dit geen invloed heeft op de 
algehele kwaliteit van het object. 

Bij Catawiki vragen we dat alle informatie over eerdere reparaties, renovaties en restauraties 
duidelijk wordt beschreven in de afbeeldingen en in de objectbeschrijving.

Voor antieke en vintage sieraden raden we aan de volgende verklaring of iets dergelijks toe te voegen 
om duidelijkheid te scheppen en mogelijke vertragingen bij de beoordeling en problemen na de 
verkoop te voorkomen: 

"Antieke en vintage sieraden worden vaak opgeknapt, gerenoveerd of gerepareerd om het plezier en 
de draagbare levensduur te verlengen. Het is niet ongebruikelijk dat oudere objecten hier zichtbare 
sporen van hebben".

Staat antieke- en vintage sieraden



Merksieraden 
● Productrichtlijnen
● Merkrichtlijnen
● Kwaliteit van het materiaal
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Bieders op Catawiki zoeken naar bijzondere en 
kwalitatieve merksieraden die bijzonder en zeer 
gewild zijn.

Merksieraden
Productrichtlijnen Voor onze veilingen zoeken we merksieraden:

● van gerenommeerde moderne en vintage merken

● die een hoge mate van vakmanschap laten zien:
○ professioneel zijn ontworpen en geproduceerd
○ met een tijdloos en iconisch design
○ met een origineel en uniek design 

● In een nieuw of tweedehands staat

● met een verwachte verkoopprijs van minimaal € 100  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Merkrichtlijnen

In onze merksieradenveiling selecteren en 
accepteren we sieraden die voldoen aan ten minste 
2 van de volgende criteria:

● Merken met een lange geschiedenis in de 
sieradenindustrie.

● Merken die een sterke online en offline 
reputatie hebben opgebouwd.

● Merken die een brede distributie hebben in 
Europa of wereldwijd. 

● Merken die hoge productie- en 
kwaliteitscontroles hanteren. 

● Merken met innovatieve, unieke of 
iconische ontwerpen. 
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Gewenste merken
Antiek en vintage Moderne sieraden

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono O.J. Perrin Tiffany & Co.

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob Van Cleef & Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pasquale Bruni Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Patek Philippe Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Piaget Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Poiray Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Pomellato

Sterle Chimento Gucci Recarlo

Tiffany & Co. Chopard H. Stern René Boivin

Comete Harry Winston Repossi

Crivelli Hermès Roberto Coin
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Zeldzaam en moeilijk te 
vinden

Voorbeelden van exclusieve vintage sieradenmerken 
die zeldzaam en moeilijk te vinden zijn, zeer gewild 
door verzamelaars van vintage sieraden:

● Fouquet
● Elizabeth Gauge
● Georg Jensen
● Kutchinksy
● Ilias Lalaounis
● Lapponia
● René Lalique
● Seaman Schepps
● Sterle

Voor echte sieradenverzamelaars

Kutchinsky sieradenset Ilia Lalounis ring

Lapponia collier Sterle broche
38



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Tijdloos en iconisch

Voorbeelden van iconische merksieraden die we 
zoeken voor onze veilingen en waar veel vraag naar 
is:

● Cartier - Love collectie / Panthère collectie
● Van Cleef & Arpels - Alhambra collectie
● Pomellato - Nudo collectie
● Tiffany & Co. - Elsa Peretti collectie / T 

collectie
● Bvlgari - B.zero1 collectie
● Georg Jensen - Fusion collectie
● Fred - Pain de sucre collectie
● Chopard - Happy Hearts collectie
● Chaumet - Joséphine collectie
● Graff - Laurence Graff collectie
● Harry Winston - Winston Candy collectie

Meest gewilde ontwerpen

Cartier Love armband Fred Pain de sucre ring

Georg Jensen Fusion ring Van Cleef & Arpels collier
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Kwaliteit van het materiaal

In onze merksieradenveilingen veilen we objecten die gemaakt zijn 
van verschillende soorten materialen: 

● Metaal: alle soorten goud, platina en zilver worden 
geaccepteerd. Verguld metaal kan worden geaccepteerd, 
afhankelijk van de staat en de merkpositionering. 

● Diamanten: alleen sieraden gemaakt met natuurlijke 
diamanten in alle kleuren, met alle behandelingen en in alle 
gradaties. Sieraden met laboratorium gekweekte 
diamanten worden niet geaccepteerd. 

● Edelstenen: alleen sieraden gemaakt met natuurlijke 
edelstenen - als 'onbehandeld' wordt vermeld, is een 
certificaat vereist. 

● Organisch materiaal: alle soorten parels en koraal worden 
geaccepteerd. Alle organische materialen kunnen worden 
geaccepteerd als ze voldoen aan de CITES-richtlijnen. 

Elk sieraad moet zijn gemerkt/gesigneerd en moet een keurmerk 
hebben.

Beperkingen:
● Merksieraden gemaakt van niet-edele metalen zoals staal 

of kunsthars, worden meestal niet geaccepteerd.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Details authenticiteit
Bij het beoordelen van kwaliteit en authenticiteit van 
merksieraden kunnen we je vragen om de volgende 
gegevens duidelijk zichtbaar en leesbaar te verstrekken:

● Merkteken

● Meesterteken 

● serienummer

● Keurmerk van het metaal

● Certificaat van echtheid van het merk

● Een kopie van de originele factuur

● Een foto van de originele verpakking en accessoires

● Bewijs van herkomst

41



We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Hedendaagse sieraden
Kunst in sieraden en sieraden in kunst

In onze sieradenveilingen op Catawiki streven we er ook 
naar om ruimte te bieden aan hedendaagse 
sieradenmakers die een breed scala aan materialen 
gebruiken die aan de volgende criteria voldoen:  

● Handgemaakte unieke objecten of zeer beperkte 
series door nieuwe en/of ervaren makers. 

● Artistieke sieraden, designer sieraden, zeer uniek 
en kwalitatief hoogwaardig werk van een goudsmid. 

● Objecten gemaakt met behulp van technieken die 
een hoge mate van vakmanschap en originaliteit 
laten zien. 

● Er zijn geen beperkingen in het gebruik van 
materialen, maar we vereisen een duurzame en 
solide constructie van het sieraad.  
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Objecten die niet worden 
geaccepteerd

 
De volgende objecten worden niet geaccepteerd in onze 
merksieradenveilingen:

● Objecten in zeer slechte staat en/of met sporen 
van een slecht uitgevoerde restauratie. 

● Merken die niet voldoen aan de merkcriteria. 
● Fashion sieraden die overal makkelijk verkrijgbaar 

zijn (bijv. Pandora, Swarovski, Buddha2Buddha enz.)
● Neppe merksieraden en merkloze replica's van 

iconische ontwerpen. 
● Sieradensets die niet goed bij elkaar passen (bijv. 

een Cartier hanger met een merkloze ketting). X

X
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Richtlijnen indienen objecten 

● Authenticiteit en certificering
● Richtlijnen indienen objecten
● Richtlijnen foto's 
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We hebben een volledig laboratoriumrapport (centrale 
steen en zijstenen) nodig voor:

● sieraden met een waarde van € 2.000 of meer 
● objecten bezet met 'onbehandelde edelstenen'
● objecten met 'natuurlijke parels'
● merksieraden hebben over het algemeen geen 

gemmologisch certificaat nodig.

Het laboratoriumrapport moet indien van toepassing 
duidelijke details over de behandelingsmethoden 
bevatten.

Bij twijfel over de kwaliteit of de aard van een materiaal 
kunnen experts een rapport opvragen bij een vertrouwd 
gemmologisch instituut.

Richtlijnen echtheid en 
certificering

Kopers zullen eerder op je object bieden als ze 
weten dat het als authentiek is gecertificeerd.  
Daarom vragen we om certificaten van 
vertrouwde gemmologisch instituten voor 
bepaalde exclusieve en kostbare sieraden.
.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Vertrouwde gemmologische instituten
We raden aan om 'Geavanceerde' gemmologische instituten 
te gebruiken om de kwaliteit van sieraden met een geschatte 
waarde > € 2.000 te certificeren:

● GIA

● Gubelin

● IGI

● HRD

Wij accepteren alleen een compleet sieradenrapport met 
keuring van centrale stenen en zijstenen. 
Bekijk hier de volledige lijst met geaccepteerde laboratoria per 
land en specialisatiegebied. 

Let op:
Als je van plan bent een groot aantal sieraden te certificeren 
met een certificaat van een laboratorium dat niet als 
'Geavanceerd' wordt beschouwd, neem dan contact op met 
een van de experts voordat je deze objecten indient: 
https://www.catawiki.com/nl/help
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZs1dHVe8gpNmb2Fm4k6pLtY2nfY0AW8nwcIbEBXzO8/edit?usp=sharing
https://www.catawiki.com/en/help


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. Deze 
moet grondig en eerlijk zijn en de richtlijnen op de 
volgende pagina volgen.

Potentiële kopers bieden eerder op een object met 
een goede beschrijving, waarbij alle relevante 
informatie duidelijk wordt vermeld en natuurlijk met 
mooie foto's.

Richtlijnen indienen 
objecten 
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Vereiste objectgegevens 
Als je onze website gebruikt om je objecten te uploaden, verschijnen er tips om je te laten weten welke informatie 
we over je object moeten weten. 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:

● Merk
● Type object: ring, collier, armband enz. 
● Geslacht: dames, heren, Unisex
● Periode: selecteer de juiste periode van het 

object
● Materiaal
● Gehalte van het materiaal
● Maat: De maat heeft betrekking op de ringmaat, 

lengte van het collier of de diameter van een 
armband. Zorg ervoor dat colliers en armbanden 
worden gemeten in mm of cm.

● Totaalgewicht: voer het totale gewicht van je 
sieraden in met behulp van een 
sieradenweegschaal
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● Staat 
● Opgeknapt: geef aan of het object is gerestaureerd 

of niet
● Centrale steen
● Behandeling centrale steen
● Karaatgewicht centrale steen
● Omringende steen
● Totaal karaatgewicht omringende steen
● Diamant helderheidsgraad
● Diamant kleurgraad
● Natuurlijke fancy kleur 
● Laboratoriumrapport: selecteer het laboratorium dat het 

sieraad heeft geanalyseerd en het rapport heeft opgemaakt



Maattabel voor ringen
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We raden aan om ringen te meten in mm.

● Meet altijd de binnenomtrek.
● We raden aan om een gekalibreerde ringstok met 

groeven te gebruiken om ringen te meten.
● Raadpleeg de Catawiki-conversietabel om de 

juiste maat te selecteren op basis van de omtrek 
en de diameter.

● Voor betere veilingresultaten kun je je richten op 
de standaardmaten voor dames en heren en de 
maten die het meest voorkomen.  

● Voor meer informatie over hoe je sieraden kunt 
opmeten, klik hier. 

Gekalibreerde ringstok

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqrQFSGPdwzkziuNsVNIz2Qi6CAgP653cim0vGKei74/edit?usp=sharing


Maattabel voor colliers en armbanden
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We raden aan om armbanden en colliers te meten in cm.

● Meet altijd de binnenomtrek.
● Voor betere veilingresultaten kun je je richten op de 

standaardmaten voor dames en heren en de maten die het meest 
voorkomen.

● Voor meer informatie over hoe je sieraden kunt opmeten, klik hier.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqrQFSGPdwzkziuNsVNIz2Qi6CAgP653cim0vGKei74/edit?usp=sharing


Classificatie van de staat

A
Nieuw 

Nooit gedragen, in 
smetteloze staat. 

C
Zeer goede 
staat

Enkele zichtbare 
gebruikssporen. 

D
Goede staat*

Het object heeft 
verschillende zichtbare 
gebruikssporen. Alle 
gebruikssporen moeten 
in detail worden 
beschreven en 
geïllustreerd.

*Aan de beoordeling van 
de expert om goed te 
keuren voor veiling. 

E
Redelijke
staat

Het object heeft zeer 
zichtbare gebruikssporen, 
is mogelijk gerestaureerd 
en/of stenen ontbreken. 
Alle gebruikssporen 
moeten in detail worden 
beschreven en 
geïllustreerd.

*Aan de beoordeling van 
de expert om goed te 
keuren voor veiling. 

B
Uitstekende 
staat 

Nauwelijks zichtbare 
gebruikssporen, 
tweedehands en/of 
opnieuw gepolijst door 
een professionele 
juwelier. 
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Richtlijnen foto's

Foto's

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, hebben we 
minimaal 10 foto's van hoge kwaliteit nodig, met 
daarbij:

● een 360-graden overzicht van het object

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

Het toevoegen van goede foto's is essentieel om de 
blik van kopers te vangen en ervoor te zorgen dat ze 
op je object bieden.
 
Online kopen betekent natuurlijk dat potentiële 
bieders je object niet persoonlijk kunnen bekijken, 
daarom zijn gedetailleerde foto's van hoge kwaliteit 
erg belangrijk.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Richtlijnen foto's
We hebben ten minste 6-8 foto's van het object tegen een witte 
achtergrond nodig om de authenticiteit te kunnen controleren. Voeg foto's 
toe van:

1. De voorkant
2. De achterkant
3. De zijkant (rechts)
4. De zijkant (links)
5. Keurmerk of meesterteken/patroonmerk indien aanwezig 
6. Van bovenaf
7. Indien van toepassing, een scherpe afbeelding of scan van het 

volledige papieren laboratoriumrapport indien aanwezig. 

Beperkingen:
● 1 foto met een juwelendoos is toegestaan, maar alleen als diezelfde 

doos wordt meegeleverd. 
● Geen foto's met andere objecten (tenzij het object op een 

weegschaal ligt).
● Geen foto's met tags, labels, tekst, logo's enz.
● Stockfoto's zijn niet toegestaan.
● Geen Photoshop-effecten, frame in frame of andere digitale 

effecten.

Foto's zijn belangrijk voor experts en bieders om de juiste indruk te krijgen 
van de staat en kwaliteit van een object.
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We can only accept a reserve price for items with the most common clothing sizes: M, L and XL.
It is possible to make an exception regarding other sizes for top-quality luxury brands.

Merksieraden Richtlijnen 
foto's
We hebben ten minste 6-8 foto's van het object nodig om de 
authenticiteit en de staat te kunnen controleren. 
Voeg foto's toe van:

1. De voorkant
2. De achterkant
3. De zijkant (links)
4. De zijkant (rechts)
5. Merkteken
6. Meesterteken 
7. Keurmerk van het metaal 
8. Serienummer

Indien beschikbaar of verzocht:

1. Foto van de sluitingen en alle bevestigingen
2. Foto van de originele verpakking en accessoires (doos, 

merkcertificaat enz.) 
3. Foto van de factuur indien in het bezit 
4. Certificaat van echtheid van het merk
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Bedankt.


