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Unieke positionering 
Premium en ongedragen 
horloges 

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken 
naar speciale en zeldzame objecten, selecteren 
onze experts elk object persoonlijk 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 zeldzame en 
verzamelwaardige objecten. We streven ernaar om 
de beste premium en ongebruikte horloges van 
unieke kwaliteit aan te bieden.

We richten ons op objecten die moeilijk te vinden 
zijn en aantrekkelijk zijn voor gepassioneerde 
liefhebbers van premium en ongedragen horloges.



Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een 
premiumsegment, wat meer kansen creëert voor jou 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 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 premium en ongebruikte horlogeveilingen. Hierin vermelden we ook wat we van jou nodig 
hebben om premium en ongebruikte horloges 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!



Voor onze premium horlogeveilingen zijn we op 
zoek naar horloges die aan de volgende eisen 
voldoen:

● Authentieke moderne gebruikte 
polshorloges.

● Heren- of dameshorloges (geen 
kinderhorloges). 

● Uit een lijst van gerenommeerde 
fabrikanten.

● In perfect werkende en draagbare staat. 
● Alle horloges moeten een schatting van de 

expert hebben tussen € 200-1000.
● We accepteren horloges die geproduceerd 

zijn vanaf 1980.

Productrichtlijnen 
voor premium 
horloges



Premium kwaliteit
Alle horloges moeten in perfecte staat verkeren en in draagbare staat zijn.

● De foto's moeten laten zien dat het horloge in een perfecte en schone staat is.
● We accepteren geen horloges die vuil zijn, vervaagde onderdelen hebben of versleten/zwaar 

gebruikte banden vertonen.
● Horloges die onderdelen missen worden niet geaccepteerd. (Gebroken of beschadigde 

onderdelen moeten worden gerepareerd voordat het horloge ter veiling wordt aangeboden).
● Alle mechanische horloges (automatisch of handmatig opwindbaar) moeten in goed lopende 

staat verkeren en op tijd lopen.
● Quartz horloges moeten in werkende staat zijn met een goede batterijduur.
● Horloges met flinke krassen, deuken, gebroken glas etc. worden niet geaccepteerd.
● Beschadigde wijzerplaten als gevolg van vochtschade worden niet geaccepteerd.



Voor onze veilingen van ongebruikte horloges zijn 
we op zoek naar objecten die aan de volgende 
eisen voldoen:

● Authentieke moderne ongedragen 
polshorloges.

● Heren- of dameshorloges (geen 
kinderhorloges).

● Aangeboden met volledige set en garantie 
afgestempeld op het moment van 
aankoop.

● Kunnen alleen worden aangeboden door 
professionele verkopers. 

● Alle horloges moeten een geschatte 
waarde van minimaal € 200 hebben.

● Minimumprijzen worden alleen 
geaccepteerd voor objecten met een 
geschatte waarde van € 300 of meer

● We accepteren horloges die geproduceerd 
zijn vanaf 1980.

Productrichtlijnen 
voor ongebruikte 
horloges



Richtlijnen indienen 
kavels
Potentiële kopers bieden eerder op een 
object met een goede beschrijving, waarbij 
alle relevante informatie duidelijk wordt 
vermeld.

Kavelbeschrijving

Voeg een gedetailleerde beschrijving toe 
van je object(en) om potentiële kopers aan 
te moedigen om op je object te bieden. Zorg 
ervoor dat je beschrijving grondig en eerlijk 
is en de hierna beschreven richtlijnen volgt.



Richtlijnen indienen kavels
Als je onze website gebruikt om je objecten te uploaden, verschijnen er velden om je te laten weten 
welke informatie we nodig hebben. De velden die je invult, presenteren de informatie op een manier die 
voor de koper gemakkelijk te lezen en te doorzoeken is.
De verplichte kavelgegevens zijn belangrijk omdat ze essentiële details geven over het object. Sommige 
van deze kavelgegevens worden automatisch door het systeem gebruikt om de titel en de ondertitel 
van het object aan te maken.

De informatie die we vragen omvat:
● Merk 
● Model
● Referentienummer
● Geslacht
● Productiejaar/periode

● Uurwerk
● Materiaal van de kast 
● Extra's
● Type horloge
● Staat



Richtlijnen indienen kavels
● Voeg alleen de gevraagde informatie toe.
● Herhaal geen details uit andere velden.
● Verwar het serienummer niet met het modelnummer.
● Objecten met een verkeerde redactie worden niet geaccepteerd.

X ✓



Richtlijnen indienen 
kavels
Het tekstvak voor de kavelbeschrijving moet als 
volgt zijn ingevuld:

Merk:  Versace
Model:  Urban Chronograph
Referentienummer:  VEV400519
Jaar of periode:  2021
Movement:  Automaat 
materiaal kast:  Roestvrij staal en verguld
Gewicht (gr):  **alleen in het geval van goud
Diameter kast zonder de kroon (mm):  44
Materiaal bracelet:  Roestvrij staal en verguld
Lengte bracelet (cm):  21
Staat: ongedragen
Extra’s:  Volledige set
Verzendmethode: verzekerde verzending met...

* in cursief zie je een voorbeeld

Het is belangrijk dat de kavelgegevens correct 
worden ingevuld.

● Gebruik niet alleen maar hoofdletters als je 
informatie toevoegt

● Vermijd het opnemen van onnodige details
● Verkoopprijzen kunnen niet worden 

gepubliceerd
● De beschrijving van de staat moet 

duidelijk, nauwkeurig en eerlijk zijn
● Let op, objecten met onvolledige 

informatie worden niet geaccepteerd.



Alle verkopers uit de Europese Unie moeten deze 
zin bovenaan het veld van de kavelbeschrijving 
plaatsen:

'Dit object kan extra kosten hebben vanwege de 
douanewetten van het land. Houd er rekening mee 
dat dit onder de verantwoordelijkheid van de koper 
valt.'

● Om annuleringen te voorkomen, is het 
belangrijk om nauwkeurige informatie aan de 
bieders te verstrekken.

● Inclusief verzekering en exacte prijzen voor de 
verzendkosten.

Richtlijnen indienen kavels



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 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.



Richtlijnen foto’s
Alle afbeeldingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

● We vragen minimaal 5 zeer duidelijke foto's in hoge resolutie van de voorkant, beide zijkanten, de 
achterkant, de band, de gesp en eventuele accessoires.

● De afbeelding van het achterdeksel moet leesbaar zijn met het serienummer en het referentienummer.
● Close-up en ingezoomde foto's met alle specifieke details en eventuele schade.
● De foto's dienen een neutrale achtergrond te hebben (bij voorkeur wit).
● Geen flits toegestaan (gebruik een natuurlijke lichtbron).
● Lichaamsdelen zijn niet toegestaan (vermijd vingers, handen, handschoenen, etc).
● Maak het horloge altijd schoon voordat je de foto's maakt. 
● Maak geen foto's van documenten, boekjes, kaarten en extra's die niet worden meegeleverd.
● Indien van toepassing, is een duidelijke foto van de garantiekaart nodig (leesbaar referentienummer, 

serienummer, dealerstempel en aankoopdatum).
● 1 foto van de volledige set zoals de  buitendoos, de binnendoos, handleidingen, de garantiekaart en 

andere documenten met het horloge in de doos.
● Zorg altijd voor close-up foto's van alle merken en keurmerken.
● Afbeeldingen van andere verkopers zijn niet toegestaan.



Richtlijnen foto’s



Serienummer / Garantiekaart / Achterdeksel-afbeeldingen

● Als het serienummer is gemaskeerd voor kopers, voeg dan 2 foto's 
toe: een voor intern gebruik en een voor openbare weergave.

● Alle QR-codes moeten duidelijk en leesbaar zijn.
● Garantieboekjes dienen geopend en leesbaar te zijn.

Richtlijnen foto’s



Bedankt.


