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Camera’s en optische apparatuur 



Camera’s en optische apparatuur
Unieke positionering Potentiële kopers zoeken op Catawiki naar speciale, 

zeldzame en functionele camera’s en optische 
apparatuur. Onze interne experts selecteren 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 camera’s en optische 
apparatuur van topkwaliteit die moeilijk te vinden 
zijn en die gepassioneerde camera- en optische 
apparatuur liefhebbers 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 objecten 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 je volledig ondersteunen en begeleiden bij je succes op Catawiki.

Bedankt dat je ons vergezelt tijdens deze spannende reis!



Productrichtlijnen Voor onze veilingen zijn we op zoek naar:

● objecten die commercieel aantrekkelijk zijn met 
een waarde (schatting van de expert) van 
minstens € 50

● een breed scala aan analoge en digitale camera's, 
film- en donkere kamer apparatuur en optische 
apparatuur

● een selectie van gerenommeerde merken

● objecten die ten minste in een goede staat zijn 
(als ze in 1975 of later zijn geproduceerd)

Bij Catawiki veilen we 
analoge en digitale camera's en optische 
apparatuur.



Een object wordt geaccepteerd voor de veiling wanneer de expert verwacht dat het voor minimaal € 50 wordt 
geveild. 
  
● Verzamelwaarde: 

○ Vaak fluctuerend, kan toenemen en afnemen.
○ Kan voor ver boven de marktwaarde worden verkocht 

op een veiling.
○ Zeer zeldzame objecten kunnen een hoge waarde 

hebben.
○ Sterk beïnvloed door vraag en aanbod en externe 

omstandigheden. 
bijv. een stijging dankzij een gehypte camera.

○ Eenmaal gedaald, herstelt de verzamelwaarde zich 
zelden. In tegenstelling tot de aandelenmarkt, is het 
het beste om te wachten met verkopen tot de 
waarde stijgt.

● Gebruikerswaarde:

○ Analoge camera's die in goede staat verkeren 
en nog steeds kunnen worden gebruikt om 
foto's te maken. Bijv. er is veel vraag naar de 
Canon AE-1, de Yashica T5 en de Nikon 
F-serie, omdat er geen nieuwe analoge 
camera's worden geproduceerd. Ze hebben 
een hogere waarde dan vijf jaar geleden en 
kunnen meer waard zijn dan de 
oorspronkelijke verkoopprijs.

○ Digitale youngtimers en oudere modellen van 
een paar jaar geleden. Oudere professionele 
camera's zijn zeer aantrekkelijk voor 
amateurfotografen.

Houd er rekening mee dat 'oud' geen synoniem is voor 'gewild' of 
'waardevol'

we zoeken en selecteren ...

Objecten met een geschatte waarde van €50



Analoge camera's en lenzen

● Spiegelreflexcamera’s (Canon, Contax, Leica, Nikon, Olympus, Pentax, Minolta)
● Compactcamera’s, meetzoekercamera's, zoekers, antieke camera's, 

balgcamera’s, polaroidcamera's
● Nikon, Canon, Sony, Olympus, Minolta, Hasselblad, 

Zeiss, Sigma, Tamron, Voigtländer, Minolta, Pentax

we zoeken en selecteren een breed scala aan camera's...



Digitale camera-apparatuur
● Merk cameralenzen (Nikon, Canon, Zeiss, etc.)
● Cameratassen (Billingham, Lowepro, Pelican, Nikon)
● Statieven (Manfrotto, Gitzo, Slik, Vanguard, Cullmann, Linhof)
● (Dedicated) flitsers (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica) 
● Gimbals, dolly’s
● DSLR, systeemcamera, hybride camera, drone

camera's enz.

we zoeken en selecteren een breed scala aan camera's...



Leica camera's en lenzen

● We accepteren alle Leica camera's
● Alle lenzen en accessoires
● Projectoren, microscopen, verrekijkers
● Boeken
● Alles van Leica is welkom op onze veiling

we zoeken en selecteren een breed scala aan camera's...



Film- en videoapparatuur 
● Analoge videocamera's (Hi-8, S-VHS)
● Videocamera's/recorders 
● 8, 9.5, 16, 35, 70 mm camera's en 

projectoren
● Montagetafels 16 en 35mm
● Filmsnijders 16 en 35 mm
● Filmprojectoren
● Films 8, 9.5, 16, 35 mm
● Filmobjecten uit 1975 en later moeten 

werken

Objecten die niet geschikt zijn:
✘ massa geproduceerde amateur 8mm 

film- en videocamera's

we zoeken en selecteren een breed scala aan camera's...



Donkere kamer apparatuur
● Vergroters
● Vergroter lenzen
● Ontwikkeling tanks en -trays
● Poeder chemicaliën (geen 

vloeistoffen)
● Fotopapier en papiersnijders
● Timers

Alle objecten die worden aangeboden in 
de doka-veiling moeten in werkende 
staat zijn. De veiling is bedoeld voor 
kopers die een donkere kamer willen 
inrichten en de apparatuur willen 
gebruiken om foto's af te drukken.

we zoeken en selecteren een breed scala aan optische apparatuur...



Verrekijkers en microscopen
● Microscopen 
● Microscoop-onderdelen (oculairs, lenzen, spiegels, 

etc.)
● Verrekijkers en theaterverrekijkers
● Telescopen en spiegeltelescopen
● Monoculairs
● Theodolieten, landmeetinstrumenten
● Sextanten
● Speciale brillen, loepen

Optische instrumenten die niet geschikt zijn:
✘ Makkelijk verkrijgbare verrekijkers, 

telescopen (bijv. gemaakt door Bresser, 
Cresta, Rocktrail, Maginon, Tasco, Revue, 
Komz, BNU4 enz.) 

we zoeken en selecteren een breed scala aan optische apparatuur...



Stereo-apparatuur

● Stereocamera's
● Stereokijkers
● Viewmaster items (in bulk)
● Stereoprojectoren  
● Stereoafbeeldingen

we zoeken en selecteren een breed scala aan optische apparatuur...



we zoeken en selecteren ...

Objecten uit een lijst van gerenommeerde merken



Om voor bieders interessant te zijn, moeten objecten die gemaakt zijn na 1975 in werkende staat verkeren, aangezien ze 
waarschijnlijk opnieuw zullen worden gebruikt. Zeer verzamelwaardige camera's en dure apparatuur kunnen worden aangeboden in 
een niet-werkende staat, bijvoorbeeld camera's die een bepaalde film nodig hebben die niet meer beschikbaar is.

Nieuwstaat betekent dat het object nieuw, ongebruikt, schoon en volledig werkend is in de originele doos. 

Objecten in nieuwstaat mogen deze gebreken niet vertonen: 
○ technische storingen
○ elke vorm van slijtage, krassen of deuken, ontbrekende onderdelen of originele accessoires of verkleuring
○ vlekken, vuil, stof of stofvlekken, problemen met de coating, plakkerig rubber of losse bekleding   
○ stof of schimmel in de lenzen
○ verroest batterijcompartiment
○ ontbrekende of beschadigde originele doos 

we zoeken en selecteren ...

Objecten in nieuwstaat

✓✓✓



Bijna nieuwstaat betekent dat het object nieuw is, maar met minimale gebruikssporen en volledig werkend is.

Objecten in bijna nieuwstaat mogen deze gebreken niet vertonen: 
○ technische storingen
○ elke vorm van slijtage, krassen of deuken, ontbrekende onderdelen of originele accessoires of verkleuring
○ vlekken, vuil, stof of stofvlekken, problemen met de coating, plakkerig rubber of losse bekleding   
○ stof of schimmel in de lenzen
○ verroest batterijcompartiment
○ de originele doos ontbreekt of is zwaar beschadigd
○ vergelijk voor digitale spiegelreflexcamera's (digitale SLR of DSLR) het werkelijke aantal clicks met de garantie 

die door de fabrikant wordt gegeven: het werkelijke aantal clicks mag maximaal 15% van de fabrieksgarantie 
bedragen

 

we zoeken en selecteren ...

Objecten in bijna nieuwstaat

✓✓✓



Zeer goede staat houdt in dat het object gebruikt is, met geringe gebruikssporen en volledig werkend is. Een kleine 
kras op de body is acceptabel.

Objecten in zeer goede staat mogen deze gebreken niet vertonen: 
○ technische storingen
○ zware slijtage, scheuren of diepe krassen
○ verkleuring van het rubber of deuken
○ problemen met de coating, plakkerig rubber of losse bekleding  
○ stof of schimmel in de lenzen
○ verroest batterijcompartiment
○ vergelijk voor digitale spiegelreflexcamera's (digitale SLR of DSLR) het werkelijke aantal clicks met de garantie 

die door de fabrikant wordt gegeven: het werkelijke aantal clicks mag maximaal 15% van de fabrieksgarantie 
bedragen

we zoeken en selecteren ...

Objecten in zeer goede staat

✓✓✓



Goede staat houdt in dat het object gebruikt is, niet per se volledig werkend is (indien van voor 1975),
cosmetische gebruikssporen heeft (krasjes) en wat stof in de lenzen kan hebben.
 

Objecten in goede staat mogen deze gebreken niet vertonen:
○ technische storingen (indien van na 1975)
○ problemen met de coating, plakkerig rubber of losse bekleding    
○ deuken in de body of deuk in het filter schroefdraad
○ schimmel in de lens of krassen op het glas
○ verroest batterijcompartiment

we zoeken en selecteren ...

Objecten in goede staat

✓ ✓ ✓

✓



Redelijke staat houdt in dat het object gebruikt is, niet per se volledig werkend is (als het dateert van 
voor 1975) grote zichtbare schade/slijtage heeft, deuken kan hebben, verkleuring kan vertonen.

Objecten in redelijke staat mogen deze gebreken niet vertonen: 
○ problemen met de coating of plakkerig rubber
○ schimmel in de lens

we zoeken en selecteren ...

Objecten in redelijke staat

✓ ✓

✓

✓✓

✓
✓



Gebreken die we niet accepteren

● Camera's van na 1975 die niet operationeel zijn
● Lenzen met schimmel
● Balg die niet kan worden vervangen
● Lenzen met krassen, waarbij de balsem loslaat

of problemen met de coating
● Camera's met verroeste batterijcompartimenten
● Camera en lenzen met kapotte behuizing
● Camera's met plakkerig rubber
● Camera's met een gebarsten scherm

Schimmel

Versleten / losse 
bekleding

Coating
problemen

Barst in de body

Gebarsten scherm

Verroest 
batterijcompartiment

X

X

XX X

X



Objecten die niet geschikt zijn voor onze veilingen
De volgende objecten hebben weinig interesse van bieders in onze veilingen en zijn daarom niet geschikt:

✘ De meeste compactcamera's met ingebouwde zoomlenzen (olympus MJU, Yashica T, exclusief contax)
✘ Autofocus spiegelreflexcamera's van 1985-2000, tenzij het professionele apparatuur is
✘ Zoomlenzen van voor 2000 van merken als Sigma, tamron, soligor, panagor, sun, etc. (tenzij 20 per kavel)
✘ Digitale actiecamera's anders dan GoPro, Ricoh, Sony
✘ Analoge Canon EOS 650, 700 series, 800 series, 1000 series, 300 en 3000 series, 500 en 5000 series
✘ Minolta 5000-7000, 3xi, 4xi, 5xi, 7xi, 300SI series, 500SI series
✘ Agfa Isola, Agfa Silette, Agfa Click, Agfa Clack, Canomatic, Agfa Instamatic
✘ Kodak Instamatic, Kodak point shoot, Kodak instant camera’s
✘ Polaroid Swinger, Vision, Colorpack, Polaroid 100 series, EE-series, Zip (behalve speciale edities zoals golden)
✘ Olympus OM101 / 707 (behalve complete sets), Olympus IS 100-3000 series
✘ APS camera’s (behalve speciale edities)
✘ Minolta vectis lenzen (tenzij 3 of meer per object)
✘ Russische Zenit spiegelreflexcamera’s en Praktica spiegelreflexcamera’s (behalve sets met 4 of meer lenzen)
✘ 'Analoge' flitsers niet in bulk
✘ Flitsers van Mamen, Jinnet, Mcoplus, Yongnuo
✘ LED macro ring flitser 
✘ Geen objecten met hakenkruizen of nazi-propaganda gemaakt tijdens of na de Tweede Wereldoorlog
✘ Digitale compactcamera's met minder dan 10 megapixels (tenzij 15 of meer per kavel)



Voorbeelden van objecten die niet worden geaccepteerd

Amateurlenzen van 
merken zoals:
● Panagor
● Vivitar
● Cosinon
● Vivitar
● Sun
● Soligor
● Sigma
● Tamron
● Bresser

Amateurcamera's 
met autofocusX

X



Voorbeelden van objecten die niet worden geaccepteerd

X

✘ Massaal geproduceerde amateur 
8mm film- en videocamera's

Spiegelreflex-
camera van 
Praktica en 
Zenit uit 
midden jaren 
60-80

X



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 voldoen aan de richtlijnen op 
de volgende pagina.Potentiële kopers bieden eerder op een object 

met duidelijke foto’s en een goede beschrijving, 
waarbij alle relevante informatie duidelijk wordt 
vermeld. 

Richtlijnen indienen objecten



Als je onze website gebruikt om je objecten te uploaden, verschijnen er tips in beeld, zodat je weet welke 
informatie we over je object nodig hebben. Doordat je de velden invult, kan de informatie zo worden 
gepresenteerd dat de koper deze gemakkelijk kan lezen.

De vereiste informatie bevat:
● Merk (Nikon, Canon, Yashica, Zeiss etc)
● Model / type (AE-1 , 50mm F1.8, T5 etc)
● Object/cameratype (SLR, lens, projector, etc)
● Staat (fysieke staat waarin de camera zich bevindt)
● Type lensbevestiging (Nikon F, M42, Canon EF-s, etc)
● Type film (35mm, 120, 4x5”, minox, etc)
● Getest en werkend (staat van de functionaliteit)
● Serienummer: (om camera's te kunnen dateren). Dit is met 

name relevant voor waardevolle objecten zoals Rollei, 
Hasselblad, Alpa of Leica

● Aantal clicks (aantal clicks = kilometerteller voor digitale 
spiegelreflexcamera’s)

Objectbeschrijving



Aanvullende details vereist voor digitale camera's
● Voor digitale spiegelreflexcamera's wordt het aantal clicks gebruikt om aan te geven hoe vaak de sluiter open en dicht is 

gegaan. Hoe lager het aantal, hoe meer je digitale spiegelreflexcamera waard zal zijn. Het is belangrijk om deze informatie 
toe te voegen aan de objectbeschrijving, zodat de waarde van de camera nauwkeurig kan worden bepaald. Om het aantal 
clicks te bepalen kun je gebruik maken van de informatie die online beschikbaar is of je kunt één van onze experts om hulp 
vragen.

● Wanneer het aantal kliks van een professionele camera de garantienorm van de fabrikant overschrijdt en er geen bewijs 
van vervanging is, kan er geen minimumprijs worden ingesteld, aangezien de camera bijna volledig afgeschreven is. De 
camera kan echter worden gereviseerd met een nieuwe sluiter en dan nemen we deze graag op in onze veiling.

● Voor professionele digitale apparatuur hebben we het serienummer nodig om te controleren of deze niet in de database 
van gestolen camera’s staat.

● Wij accepteren alleen geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 2GB omdat deze van waarde zijn voor 
verzamelaars met oudere digitale camera's. Deze geheugenkaarten kunnen in een kavel van 15 stuks en meer worden 
aangeboden. Wij accepteren geen Compact flashcards en SD kaarten groter dan 2GB.

● We accepteren studioapparatuur dat wordt gebruikt voor professionele fotografie, zolang deze ouder is dan 10 jaar.

De verwachte levensduur van de sluiter is te vinden in een online database. Je kunt het aantal clicks op dat moment invoeren om 
erachter te komen wanneer een sluiter van een camera het waarschijnlijk begeeft. Je kunt één van onze experts om meer 
informatie vragen. 



Een schone camera voegt waarde toe 
Voor digitale spiegelreflexcamera's wordt de shutter count gebruikt om aan te geven hoe vaak de sluiter open 
en dicht is gegaan. Hoe lager het aantal, hoe meer je DSLR waard zal zijn. Om je camera te helpen verkopen, 
moet deze aan de buitenkant worden schoongemaakt. Zorg ervoor dat je de camera schoonmaakt met een 
aantal verschillende borstels, zowel hard als zacht. Een scheerkwast is een ideaal hulpmiddel om te gebruiken, 
evenals lensreinigingsdoekjes voor een bril. Gebruik geen nieuwe doek, omdat het materiaal krassen kan 
veroorzaken.



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, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag:

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, hebben we 
minimaal 5 (liefst meer) foto's van goede kwaliteit 
nodig, die het volgende laten zien: 

● een 360 graden beeld van het item
● close-ups van belangrijke details, volgens de 

richtlijnen op de volgende pagina



Richtlijnen foto’s 
● Fotografeer je object voor een effen en neutrale 

achtergrond, bij voorkeur een witte muur.

● Toon alleen het object/de objecten die je wilt 
veilen. Vermijd blote handen of zelfportretten.

● Als je meerdere objecten aanbiedt, voeg je een 
overzichtsafbeelding toe waarop alle objecten 
zichtbaar zijn, evenals foto's van elk object 
afzonderlijk.

● Voeg specifieke, scherpe en gedetailleerde foto's 
toe van alle kanten van de camera en lenzen.

● Toon nauwkeurig de staat van het object/de 
objecten met close-up foto's die duidelijk alle 
gebruikssporen, zichtbare gebreken of (kleine) 
schade en gerepareerde of gerestaureerde 
onderdelen laten zien.



Bedankt.


