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Premiumsegment 
militaria

We willen potentiële kopers verzekeren 
dat we hun passie delen en rekening 
houden met de kwaliteit van hun 
collecties. 

Daarom selecteren onze interne 
experts elk object 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 fijne verkoopervaring te 
bieden.

Bij Catawiki veilen we militaria van 
topkwaliteit die moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van militaria 
aanspreken.



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 
militariaveilingen. 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!



Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

● originele historische militaire voorwerpen 
en verzamelbare militaire uitrusting, 
waaronder uniformen, hoeden, helmen, 
uitrusting, medailles en documenten

● uit alle periodes en van alle naties

● van historische waarde en interessant voor 
de veeleisende verzamelaar

● in tenminste een goede staat

● met een minimale waarde van € 50

Productrichtlijnen

Bij Catawiki veilen we militaria van 
topkwaliteit die authentiek zijn, historische 
waarde hebben, moeilijk te vinden zijn en 
die gepassioneerde verzamelaars van 
militaria aanspreken.



Voor onze veilingen zijn we op zoek naar militaire/oorlogstijd producten of uitrusting die een 
historische waarde hebben en interessant zijn voor de veeleisende verzamelaar. Dit omvat:

● militaire uniformen, parade-uniformen, zachte hoeden, helmen, hoofddeksels, schoenen en laarzen

● armbands and arm cuffs/collar, tabs/shoulder tabs, belts and buckles

● algemene gevechtsuitrusting en uitrusting

● vlaggen en spandoeken

● documenten, medailles en onderscheidingen. (Nederlandse koninklijke onderscheidingen mogen niet 

worden geveild)

● kranten, tijdschriften, boeken, boekjes, foto's, brieven en persoonlijke spullen

Originele historische militaire artefacten en verzamelbare militaire uitrusting



Militaire/oorlogstijd verzamelobjecten uit alle periodes en van alle naties

We zijn op zoek naar originele militaire en oorlogstijd verzamelobjecten uit alle 
periodes en van alle landen, inclusief uniformen, helmen, uitrusting, documenten 
en boeken. Dit omvat:

   

● items uit alle oorlogen voor 1899, zoals 
Napoleontische oorlogen, Britse koloniale 
oorlogen etc.● militaria verzamelobjecten voor 

periode 1900-1918 en 1919-1945

● items uit 1946-1975 - uit 
oorlogen na WO II zoals 
Korea/Indochina, Algerije en 
de oorlog in Vietnam

● items uit 1976-heden



Objecten die niet worden geaccepteerd  

Objecten die over het algemeen niet geschikt zijn voor onze speciale militaria-veilingen:

✘ gasmaskers (asbest)
✘ replicas
✘ reproducties van schilderijen, tekeningen of standbeelden van een algemeen militair genre
✘ schilderijen, reliëfs of beelden zonder authenticiteitsbewijs 
✘ objecten die na 1945 in grote aantallen zijn geproduceerd (met name medailles en uniformen) zijn niet 

interessant
✘ items in opdracht gemaakt door geallieerde landen onder contract en items uit het legeroverschot die 

overal verkrijgbaar zijn
✘ De expert is bevoegd om andere objecten die als controversieel, beledigend of niet in overeenstemming 

met onze kwaliteitsrichtlijnen kunnen worden beschouwd, af te wijzen zonder verdere uitleg.

Omdat het niet zou voldoen aan de waarden van Catawiki, accepteren we geen items die kunnen worden 
gebruikt voor actieve propaganda of openbare vertoning. We accepteren geen objecten die aanzetten tot 
haat of discriminatie, zoals antisemitische propaganda, waaronder:
✘ Alles met betrekking tot nazi-Duitsland, inclusief de Wehrmacht.

Er zijn enkele uitzonderingen, kijk daarvoor naar de beslisboom op de volgende slide.
De slide met voorbeelden kunt u hier vinden.



Beslisboom voor items uit het Derde Rijk
Is het geproduceerd door of voor een nazi-organisatie, waaronder de Wehrmacht Niet toegestaan

Nee

Ja

Is het vóór 1945 geproduceerd of geschreven door een van de genoemde 
oorlogsmisdadigers?

Niet toegestaan

Nee

Ja

Behoorde het item toe aan, of is het ondertekend door een van de genoemde 
oorlogsmisdadigers

Niet toegestaan

Nee

Ja

Is het een replica, facsimile of een fantasiestuk dat is verbonden met een nazi-organisatie? Niet toegestaan

Nee

Ja

Kan het worden beschouwd als aanzetten tot haat? Niet toegestaan

Nee

Ja

Kan het worden beschouwd als propaganda ten gunste van de nazi-ideologie? Niet toegestaan

Nee

Ja

Werd het vóór 1945 als officiële (post) valuta gebruikt

Nee

Wordt een nazi-leider of -organisatie op een gunstige manier afgebeeld of getoond? Niet toegestaan

Nee

Ja

Zijn nazi-symbolen zoals Swastika's of SS-tekens afgedekt? Niet toegestaanJaToegestaan Ja

Toegestaan Ja

Nazi-organisaties

- Amerikadeutscher Bund; Amerikadeutscher Volksbund - 
AV
- German American Bund, or German American Federation 
- German Faith Movement - Deutsche Glaubensbewegung
- German Labour Front - Deutsche Arbeitsfront - DAF
- Gestapo
- Hitler Youth - Hitlerjugend - DJ
- League of German Girls (Band of German Maidens - 
Bund Deutscher Mädel - BDM
- National Socialist German Students' Union - 
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund - 
NSDStB
- National Socialist League of the Reich for -Physical 
Exercise - Nationalsozialistischer Reichsbund für 
Leibesübungen - NSRL
- National Socialist People's Welfare - 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt - NSV
- National Socialist Teachers League - 
Nationalsozialistische Lehrerbund - NSLB
- National Socialist War Victim's Care - 
-Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung - NSKOV
- National Socialist Women's League - 
-Nationalsozialistische Frauenschaft - NS-Frauenschaft
- Nazi Party - Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei NSDAP
- Reich Colonial League - Reichskolonialbund - RKB
- Reich Labour Service - Reichsarbeitsdienst - RAD
- Reich's Union of Large Families - Reichsbund der       
Kinderreichen - RDK or RdK
- SS - Schutzstaffel - SS also stylized as ᛋᛋ
- Stormtroopers - Sturmabteilung - SA
- Technical Emergency Help - Technische Nothilfe - TN, 
TeNo, TENO Arranged Civil Defense
- Wehrmacht ook opgenomen als nazi-organisatie

● Duitse landmacht - Heer
● Duitse marine - Kriegsmarine
● Duitse luchtmacht - Luftwaffe

Oorlogsmisdadigers

Adolf Hitler
Albert Speer
Alfred Jodl
Alfred Rosenberg
Arthur Seyss-Inquart
Baldur von Schirach
Erich Raeder
Ernst Kaltenbrunner
Fritz Sauckel
Hans Frank
Heinrich Himmler
Hermann Göring
Joachim von Ribbentrop
Joseph Goebbels
Julius Streicher
Karl Dönitz
Konstantin von Neurath
Martin Bormann
Reinhard Heydrich
Rudolf Hess
Walter Funk
Wilhelm Frick
Wilhelm Keitel



Vereisten authenticiteit / 
certificaten 

Kopers zullen sneller op uw kavel bieden 
wanneer zij weten dat het object authentiek 
en gecertificeerd is, vooral als het om kavels 
met een hogere waarde gaat.

Bij twijfel kunnen onze interne experts om 
een echtheidsbewijs vragen:
 
○ in de vorm van een certificaat van een 

derde partij

○ een ondersteunende foto van een 

UV-lichttest

○ eigendomsakte vergezeld van 
ondersteunende documentatie, zoals 
kwitanties of originele certificaten

Dergelijke certificaten zijn verkrijgbaar bij 
een aantal vertrouwde externe experts
(zie suggesties in de bijlage).



Staat
Om interessant te zijn voor verzamelaars, vragen we dat objecten ten minste in een goede staat 
verkeren, dat wil zeggen:

● Als nieuw - ongebruikt zonder 
onvolkomenheden

✘ Objecten gemaakt na 1945 in redelijke 
staat, gebruikt met zichtbare 
gebruikssporen en kleine 
beschadigingen

● Uitstekende staat - ongebruikt 
met onvolkomenheden

✘ Slechte staat, zwaar gebruikt met 
ernstige gebruikssporen en 
beschadigingen

● Zeer goede staat - nauwelijks 
gebruikt met minimale 
gebruikssporen

● Goede staat - gebruikt met 
zichtbare gebruikssporen

✘ Objecten die niet compleet zijn, 
onderdelen of fragmenten van objecten 
zijn over het algemeen niet geschikt



Beschrijving kavel

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 
een goede beschrijving, waarbij alle relevante 
informatie duidelijk wordt vermeldt en met, 
uiteraard, prachtige foto's.



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.  

De vereiste informatie omvat:

● type object
● land
● titel/naam van de strijdkrachten
● periode
● replica - ja/nee
● gecertificeerd - ja/nee

○ zo ja, noem de derde partij die het 
certificaat heeft uitgegeven

● materiaal
● staat
● afmetingen of maat (helm/kleding)
● naam van de fabrikant



Foto’s

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, hebben we het 
volgende nodig: 

● een weergave van 360 graden 
● close-ups van belangrijke details, volgens de 

richtlijnen op de volgende pagina 

Richtlijnen indienen kavels

Het toevoegen van goede foto's is essentieel om de 
blik 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 indienen kavels
● De foto's moeten het object van alle kanten laten zien en moeten op een effen, neutrale 

achtergrond (bij voorkeur een witte achtergrond) zijn genomen.

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

● Om uw item op de best mogelijke en meest aantrekkelijke manier te presenteren, dient u 
selfies, blote handen of een afleidende achtergrond te vermijden en ervoor te zorgen dat het 
item schoon is.

● Zorg voor duidelijke afbeeldingen van alle schade die het object zou kunnen hebben met een 
volledige beschrijving ervan.



Richtlijnen indienen kavels
● Zorg voor close-ups van belangrijke details zoals een meesterteken of tekst/cijfers. Voeg bij Duitse 

WO2-items duidelijke foto's van de Adelaar toe.

● Bedek alstublieft alle Swastika's of aanstootgevende tekens, Runen of SA-markeringen volledig op de foto's.

● Voeg a.u.b. puur voor taxatie ook een duidelijke foto van het complete object met de Swastika onbedekt 
toe. Na taxatie wordt deze foto verwijderd en wordt deze niet gepubliceerd.

● Als u meer dan één object in een kavel heeft, dient u ten minste één foto toe te voegen van alle objecten 
samen. Dit maakt het voor de koper duidelijker wat u verkoopt.



Bedankt.


