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Videogame verzamelobjecten
Unieke positionering Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 

bijzondere en zeldzame videogame verzamelobjecten, 
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 enthousiast te maken en 
ze 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 videogame verzamelobjecten 
van premium kwaliteit die moeilijk te vinden zijn en 
die gepassioneerde liefhebbers van videogames 
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 
videogame-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

Bij Catawiki veilen we een brede selectie aan consoles 
en videogames die aantrekkelijk zijn voor de 
gepassioneerde liefhebber.

We zoeken naar complete videogame-consoles, 
originele videogames voor verzamelaars, limited 
edition pc-spellen die aan de volgende eisen voldoen:

● in werkende staat

● games op een schijf verpakt in de originele doos

● commercieel aantrekkelijk, met een minimale 
waarde van € 50



Videogames
We zoeken een breed scala aan verzamelwaardige videogames die niet 
of niet meer algemeen verkrijgbaar zijn in de detailhandel, waaronder:

● Complete, het liefst verpakte, videogame-consoles zonder games. 
Uitgepakte consoles zijn alleen geschikt met kabels en controller.

● Collecties van originele videogames
● Verzegelde pc-spellen in beperkte oplage
● Erkende merchandise voor videogames, bijv. 

beeldjes of posters
 



Objecten die weinig interesse van bieders wekken

✘ Schijven zonder doos
✘ Beschadigde spellen op schijf
✘ Niet originele/gekopieerde spellen
✘ Geen spellen in bulk (FIFA, PES enz.) 

Alleen verzamelwaardige games

✗

De volgende objecten zijn niet geschikt voor onze veilingen:



Staat
Alle objecten moeten in algemeen werkende conditie verkeren om geschikt te zijn voor een 
veiling.

● Nieuwstaat (nieuw, verzegelde staat en ongebruikt)
● Bijna nieuwstaat (gebruikt en in werkende staat zonder zichtbare gebruikssporen)
● Zeer goed (gebruikt en in werkende staat met lichte gebruikssporen)
● Goed (gebruikt en in werkende staat met zichtbare gebruikssporen)
● Redelijk (gebruikt met duidelijke gebruikssporen/zichtbare schade)
✘ Slecht (intensief gebruikt/niet meer werkend met grove schade en ontbrekende onderdelen)

✓ Alleen videogame-consoles die 25 jaar of ouder zijn, kunnen in slechte staat worden 
geaccepteerd.



Objectomschrijving

Om potentiële kopers aan te moedigen om op je 
objecten 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

Potentiële kopers bieden eerder op objecten met 
een goede omschrijving. Alle relevante informatie 
moet duidelijk worden weergegeven en natuurlijk 
horen daar mooie foto's bij.



Objectomschrijving
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:

● Type object
● Aantal aangeboden consoles
● Aantal aangeboden spellen
● Merk
● Platform
● Verpakking
● Productiejaar
● Staat
● Afmetingen



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, de juiste 
indruk van een object te geven, hebben we minimaal 
5 foto's van hoge kwaliteit nodig, die het volgende 
tonen:  

● 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.

● Vermijd afleidende achtergronden, blote handen of 
zelfportretten.

● Toon alleen het object/de objecten die je wilt veilen. 

● Bied je meerdere objecten aan, fotografeer dan alle aangeboden 
objecten samen en ieder object afzonderlijk.

● Verstrek specifieke en scherpe detailafbeeldingen.

● Toon nauwkeurig de staat van het object/de objecten door 
close-up foto's te geven die duidelijk ieder teken van slijtage of 
(kleine) schade vertonen, evenals gerepareerde of 
gerestaureerde onderdelen. 

✗

✓

✗



Voorbeelden van foto’s



Bedankt.


