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Unieke positionering
edelstenen

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken 
naar bijzondere 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 edelstenen van unieke kwaliteit aan te 
bieden.

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



Bij Catawiki willen we constant vooruit. Onze positionering verschuift naar een premium segment, wat meer 
kansen creëert voor jou en voor ons. 

Van de 10+ miljoenen bezoekers die elke maand naar ons platform komen, 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 enthousiast van wordt.

In deze richtlijnen hebben we gedefinieerd naar welke bijzondere objecten bieders in onze veilingen op zoek zijn. 
We laten je weten wat we van je verlangen 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 alle objecten die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen. We willen 
beter aansluiten op je wensen. 
Onze experts en accountmanagers zullen je volledig ondersteunen bij je succes op Catawiki.

Bedankt dat je ons vergezelt tijdens deze spannende reis!



Voor onze edelstenenveilingen zijn we op zoek naar:

● een breed scala aan natuurlijke en 
onbehandelde edelstenen en edelstenen met 
geselecteerde standaardbehandelingen.

● edelstenen in een goede staat en waarvan de 
kwaliteit in slijpsel en helderheid goed genoeg 
is om in sieraden te kunnen worden gebruikt.

● edelstenen die worden aangeboden met een 
vertrouwd gemmologisch certificaat.

In de volgende slides vind je alle informatie die nodig 
is om een edelsteen met succes in te dienen voor de 
veiling.

Productrichtlijnen



We selecteren gefacetteerde en geslepen mineralen (edelstenen), evenals gepolijste mineralen, b.v. cabochons, 
die klein zijn en meteen in sieraden kunnen worden gebruikt. Dit zijn slijpsels zoals:

● briljant, ovaal, smaragd, peer, cabochon, markies, kussen, triljant, vierkant, prinses, baguette, radiant, hart, 
fancy.

● Alle slijpsels moeten van een kwaliteit zijn die goed genoeg is om in sieraden te kunnen worden gebruikt.
● Dit wordt bepaald door:

○ Verhoudingen (symmetrie, kroonhoogte, enz.)
○ Lichtprestaties (schittering, vensters, enz.)
○ Afwerking (glans).

Gefacetteerde en geslepen edelstenen



Voorbeelden van gewenste edelstenen
Geaccepteerde edelsteensoorten:

● Beryl (alle kleuren)
● Korund (alle kleuren)
● Tanzaniet (en zoisiet)
● Spinel (alle kleuren)
● Chrysoberyl (kattenoog en alexandriet)
● Opaal (alle kristallen, onbehandeld)
● Granaat (alle kleuren)
● Diaspora
● Grandidierite
● Toermalijn (alle kleuren)
● Parel
● Jade (jadeïet en keizerlijke Jade)

● Zirkoon (alle kleuren)
● Peridoot
● Spodumeen
● Labradoriet
● Kwarts (amethist, ametrien, citrien)*
● Topaas (alle kleuren)*
● Ster korund
● Enkele andere soorten die zeldzamer zijn (te 

bepalen door de expert), zoals benitoiet of 
taaffeite, enz.

   *In grote maten van goede kwaliteit (ct gewicht 
>10 ct)

Houd er rekening mee dat de expert je objecten tijdelijk kan weigeren als er teveel aanbod is 
van bepaalde soorten edelstenen. Deze kan je op een later tijdstip opnieuw aanbieden.



Voorbeelden van gewenste edelstenen



● Microkristallijn kwarts (zoals carneool, jaspis, tijgeroog of versteend hout)
● Amber
● Amazoniet
● Ammoliet
● Chalcedoon
● Agaat
● Larimar
● Malachiet
● Opaal doublet/triplet
● Turkoois
● Lapis lazuli
● Rozenkwarts/bergkristal/rookkwarts

Lijst van soorten die niet geschikt zijn voor de 
veiling

● Aventurijn
● Charoiet
● Varisciet
● Bloedsteen
● Hematiet
● Chrysocolla
● Koraal



Bijzonder en voor verzamelaars
Deze subcategorie is speciaal gemaakt voor unieke edelstenen die interessant zijn voor verzamelaars. Deze 
bijzondere en verzamelwaardige edelstenen moeten een bepaald fenomeen vertonen of op een unieke 
manier worden geslepen of gesneden.

De regels die voor deze subcategorie gelden, verschillen enigszins van de andere edelstenenveilingen, hoewel 
de kwaliteit en de eisen voor behandelingen grotendeels hetzelfde blijven:
● we accepteren zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde edelstenen
● de minimale waarde van het object moet € 100 zijn
● de kwaliteit van het slijpsel moet uitstekend zijn

Als het gaat om de veilingen voor optische effecten en zeldzame insluitsels, moet de edelsteen het effect of 
de inclusie op een mooie en speciale manier tonen.

We zijn niet van plan om meer thema's aan deze subcategorie toe te voegen; je kunt echter een e-mail 
verwachten met informatie over eventuele wijzigingen in de toekomst.

Houd er rekening mee dat het de beslissing van de expert is om een object te accepteren of af te wijzen, 
afhankelijk van de kwaliteit, relevantie en de speciale veilingen die die week lopen.



Richtlijnen indienen 
objecten
Potentiële kopers bieden eerder op objecten 
met duidelijke foto’s en een goede beschrijving, 
waarbij alle relevante informatie duidelijk wordt 
vermeld.

Kavelbeschrijving

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.



Richtlijnen indienen objecten
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 vereiste informatie bevat:
● Aantal stenen
● Type edelsteen
● Gewicht edelstenen per stuk
● Slijpsel
● Kleur en helderheid 

● Behandeling
● Certificering
● Land van herkomst (alleen indien gespecificeerd op 

het rapport)
● Verzegeld ja/nee



Geaccepteerde standaardbehandelingen
De volgende standaardbehandelingen worden geaccepteerd voor 
geselecteerde edelstenen: 

● Hittebehandeling voor korund, tanzaniet, citrien, amethist, ametrien, 
zirkoon, toermalijn en roze topaas 

● Helderheidsversterking: edelstenen waarvan de helderheid op een 
traditionele manier is verbeterd - gering, matig en significant. 
(Aanzienlijk behandelde edelstenen kunnen specifiek worden 
beoordeeld door de experts, afhankelijk van de insluitsels en 
transparantie).

● Behandeling met olie voor smaragd 
● Residuen in scheuren als gevolg van warmtebehandeling worden alleen 

geaccepteerd als de hoeveelheid residu gering tot matig is.
● Bestraling voor blauwe topaas
● Jade: harsen (A-jade), maar bleekmiddel of kleurstof worden niet 

geaccepteerd.



Ongeschikt voor onze veilingen 
1. Edelstenen die in een laboratorium zijn gemaakt (synthetisch) en composieten worden niet geaccepteerd.

2. Edelstenen die een lage kwaliteit vertonen in verhoudingen, transparantie, lichtprestaties en afwerking, 
kunnen ongeschikt worden bevonden voor onze veilingen.

3. Edelsteenbehandelingen die niet geschikt zijn:

● Materialen zoals smaragden, saffieren, toermalijnen, spinellen enz. die gekleurd zijn met 
niet-traditioneel gekleurd materiaal, zoals kleurstoffen, gekleurde oliën en gekleurde vulstoffen (zoals 
loodglas)

● Geen vullers of vreemde stoffen, tenzij die traditioneel worden aangetroffen in edelstenen zoals 
smaragden.

● Coating, omdat het de edelsteen een valse kleur of uitstraling kan geven (bijvoorbeeld Mystic Topaz)
● Geverfde, met suiker behandelde en gerookte opalen zijn niet geschikt.

Houd er rekening mee dat de experts zich het recht kunnen voorbehouden om een edelsteen om specifieke 
redenen niet te accepteren, zoals wanneer:

● er niet voldoende vraag is,
● er niet wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria,

● de behandeling niet geschikt is, enz.



Echtheid/certificatievereisten
Kopers zullen eerder op je object bieden als ze weten 
dat het als echt is gecertificeerd. Daarom vragen we om 
certificaten van vertrouwde gemmologische laboratoria 
toe te voegen als je edelstenen aanbiedt voor de veiling.

Alle edelstenen vereisen over het algemeen een origineel 
volledig papieren certificaat van onze lijst met 
goedgekeurde gemmologische laboratoria, zoals vermeld 
op de volgende slides.

Let op: er zijn uitzonderingen voor de “bijzonder en voor 
verzamelaars” veilingen en de veilingen voor 
gecertificeerde gemmologen. Neem rechtstreeks 
contact met ons op om de specifieke vereisten te 
kennen voordat je objecten aanbiedt voor deze 
veilingen.



Lijst met voorgestelde vertrouwde gemmologische instituten 
De volledige originele rapporten van onafhankelijke en professionele laboratoria die op deze slide worden vermeld, worden over 
het algemeen geacht voldoende details te bevatten en worden daarom geaccepteerd in de edelstenencategorie. 
Let op: we accepteren geen ID rapport kaarten of voorlopige rapporten.
Houd er rekening mee dat als een edelsteen een zeer hoge waarde heeft en/of bijzonder zeldzaam is, we ter ondersteuning een 
tweede rapport van een gerenommeerd laboratorium kunnen vragen. 

● LFG  (FR)*
● Masterstones (IT)*
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano IT)*
● NEL (NL)*
● DSEF (DE)*
● Gem Report Antwerp (BE)*
● AnchorCert (UK)*
● The London Gem and Pearl Laboratory (UK)*
● AIGS (TH)*
● AIG (IL & IT)*
● IJGC (BE)*

● AGL
● Gübelin
● GIA
● GRS
● IGI
● Lotus
● SSEF
● ALGT (BE)*
● GW Lab (IL)*
● IGE (SP)*

*Neem contact op met de experts of het verkoopteam voor informatie over mogelijke 
objectwaardebeperkingen per rapport (met name voor objecten boven 10K).



Richtlijnen indienen objecten
De objectbeschrijving moet alle informatie bevatten zoals vermeld in het rapport en het volgende:

● De datum en het nummer van het rapport.
● De afmetingen van de edelsteen.
● Beschrijving van eventuele onvolkomenheden, behandelingen, helderheid die niet 

gedetailleerd op het rapport staan, maar wel relevant zijn voor de kopers.
● De gebruikte lichtbron, als er geen daglicht gebruikt is.
● Als je een land van herkomst opgeeft dat niet in het rapport staat vermeld, vermeld dit dan 

duidelijk met de volgende disclaimer: ‘Let op: Land van herkomst is een mening van de 
verkoper van dit object. Dit oordeel is niet onderbouwd door een officieel laboratorium.’

● Als het rapport niets specificeert met betrekking tot een mogelijke behandeling, vermeld dan: 
"Behandelingen worden niet gespecificeerd in het rapport" of "Dit type edelsteen wordt vaak 
behandeld/verhit" (d.w.z. topaas/citrien).

● Houd er rekening mee dat het verplicht is om verzendgegevens en eventuele 
verzendbeperkingen naar bepaalde landen op te nemen net als extra kosten met betrekking 
tot btw en invoerbelasting waarmee de koper te maken kan krijgen wanneer hij bij je koopt.



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.
 

Foto’s

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 

 

Om onze experts en bieders de juiste indruk te 
geven van een object, vragen wij:

● Minimaal 5 close-up foto's met de 
edelsteen van boven-, onder- en zijkant.

● Een duidelijk leesbare foto van het 
volledige originele papieren rapport, 
indien van toepassing.

● Als het object verzegeld is, hebben we 
een foto nodig van zowel de voor- als 
achterkant van de verzegeling.

● Je om te proberen foto's van de 
edelstenen te maken voordat je de 
edelsteen naar het laboratorium stuurt. 
Als het eenmaal is verzegeld, is de 
kwaliteit niet zichtbaar en kan de expert 
het object afkeuren.



● Fotografeer je item voor een effen, witte achtergrond. Tip: je kunt een wit of zwart A4-papier gebruiken, dubbel 
gevouwen en op een tafel geplaatst in een L-vorm. Plaats de edelsteen in het midden van het L-vormige papier 
om foto’s te maken.

● Foto's moeten niets anders laten zien dan het object of de objecten die je wilt veilen. Vermijd zelfportretten of 
blote handen.

● Voeg altijd scherpe close-up afbeeldingen van de achter-, onder-, boven- en zijkanten van de edelsteen toe. 
(Gebruik indien nodig een macro-lens). 

● Voeg een duidelijk leesbare afbeelding van het papieren certificaat toe (geen online kopie).
● Voor verzegelde edelstenen is ten minste een duidelijk leesbaar volledige foto van de voor- en achterkant van 

het verzegelde certificaat en het papieren certificaat nodig (geen online kopie).
● Tenzij je professionele verlichting kunt gebruiken, moet je bij daglicht fotograferen. Lampen verduisteren de 

echte kleuren van een object en flitsfotografie kan schaduwen veroorzaken. Andere lichtbronnen mogen worden 
gebruikt, maar moeten duidelijk worden vermeld in de omschrijving. 

● Neem ook de volgende zin in de objectbeschrijving op: "Ik heb dit object zo eerlijk en nauwkeurig mogelijk 
gefotografeerd met behulp van standaard daglicht studioverlichting. Houd er rekening mee dat verschillen in 
scherminstellingen en omgevingsverlichting variaties in de waargenomen kleur, verzadiging en toon kunnen 
veroorzaken”.

✘ Gebruik geen logo's in je afbeeldingen.
✘ Stockfoto's en afbeeldingen van de vorige verkoper zijn niet toegestaan.
✘ Afbeeldingen mogen niet worden verbeterd. Redelijke aanpassing van witbalans en bijsnijden is prima.

Richtlijnen foto’s



Richtlijnen foto’s

Zie hieronder een duidelijk voorbeeld van afbeeldingen die het object op een natuurlijke en 
realistische manier weergeven:



Richtlijnen foto’s

Voorbeeld van een verzegelde edelsteen (in de blisterverpakking): 



Bedankt.


