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Unieke positionering
Diamanten

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame diamanten, selecteren onze 
interne 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 diamanten van unieke kwaliteit aan 
te bieden.

We richten ons op objecten die moeilijk te 
vinden zijn en aantrekkelijk zijn voor 
gepassioneerde diamantliefhebbers.



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 jou 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 jouw 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 diamantveilingen zij we op zoek naar 
diamanten van over de hele wereld.

In deze richtlijnen vind je alle noodzakelijke details 
om een diamant succesvol aan te bieden.

Om de lijst met geaccepteerde rapporten, 
informatie over de kwaliteit van de diamant en 
specifieke details over kavelgegevens en 
afbeeldingen te vinden, verwijzen wij je naar de 
volgende pagina's.



Gecertificeerde natuurlijke diamanten

Voor onze diamantveilingen zoeken we een breed scala aan natuurlijke diamanten.

                    Witte diamanten

                                                           

                                                                    Gekleurde diamanten (NFC)

Kleurbehandelde diamanten



Richtlijnen
echtheid/certificering

Kopers zullen eerder op je object bieden 
als zij weten dat het als echt is 
gecertificeerd.  Daarom vragen wij bij alle 
objecten altijd het originele papieren 
certificaat van een vertrouwd 
gemmologisch instituut mee te sturen.

Hieronder volgt onze lijst met geaccepteerde 
instituten: 

● GIA
● HRD
● IGI
● GWLab (IL)*
● ALGT (B)*
● IGE*
● NEL*
● IGI Milano*
● EGL (US)* 
● IIDGR*
● Gem Report Antwerp (B)*
● AIG ( IL & IT)*

*Neem rechtstreeks contact met ons op voor 
gedetailleerde informatie over de waarde van het 
object of kwaliteitsbeperkingen per rapport.



Diamantslijpsels
Voor onze speciale diamantenveilingen selecteren wij diamanten die klaar zijn om in 
juwelen te worden gezet:

Inclusief slijpsels zoals:                                                Diamanten die niet geschikt zijn:
Briljant geslepen                                                         Beschadigde en gebroken diamanten 
Fancy geslepen                                                          (inclusief beschadigde slijpsels).
Laser geslepen
Oud geslepen
8/8 single cut geslepen (alleen in partijen) 

X

✓ ✓ ✓ ✓



Richtlijnen helderheid 
Voor de diamantveilingen accepteren we diamanten die een geschikte helderheid hebben 
en binnen een bepaald helderheidsbereik vallen. De volgende objecten zijn geschikt voor 
onze veilingen:

➔ We accepteren FL/LC tot I3. 
Behalve:  

◆ a) als I2 en I3 ervoor zorgt dat de diamant niet transparant/ondoorzichtig is en 
daardoor onaantrekkelijk wordt.

◆ b) in het topsegment van de diamantveilingen, aangezien we alleen helderheid 
SI2 en hoger accepteren. 

➔ Diamanten met de zuiverheid I1, I2 en I3 zullen zonder schatting van de expert worden 
aangeboden tenzij de algemene uitstraling of het karaatgewicht dit toestaat 
(uitzonderingen zijn mogelijk voor natuurlijk gekleurde diamanten).

➔ Houd er ook rekening mee dat voor diamanten met de helderheid I1, I2 en I3 het 
aantal objecten in de veiling beperkt is.



Richtlijnen kleur

● Wit D tot Z 
● Natuurlijk gekleurd 
● Kleurbehandeld bestraald/HPHT
● Kleurbehandeld zwart(achtig) (ondoorzichtig)

Hoewel we op zoek zijn naar allerlei kleuren, is 
het volgende niet geschikt voor onze veilingen:

✗     Met kleurcoating (niet permanent).
          

Suitable D colour Suitable F colour Suitable HTHP 
treatment



Richtlijnen partijen
Wij accepteren diamantpartijen, maar met bepaalde vereisten:

- Een partij moet een inhoud van 3 stenen of meer hebben.
- Gecertificeerd door een erkend laboratorium (zie hierboven).
- Verzegeld in een blisterverpakking of verzegelde zak, b.v. GIA of doos b.v. IGI.
- Goed gekalibreerd op kwaliteit, (zeef)maat/gewicht.
- In een verzegelde zak moeten de diamanten op meerdere afbeeldingen

zichtbaar zijn.
- Alleen geaccepteerd met afbeeldingen van het originele papieren certificaat.



Objectbeschrijving

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

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



Richtlijnen algemene uitstraling en kwaliteit

In de diamantveilingen van Catawiki streven we ernaar om duidelijk te zijn over de kwaliteit van de 
diamanten die we onze kopers willen aanbieden.

Een van de eisen die wij stellen is dat de diamant(en) altijd gecertificeerd moeten zijn door een 
van de door Catawiki goedgekeurde laboratoria. Niet al onze kopers kunnen de kwaliteit 
beoordelen op basis van de afbeeldingen en de beschrijving van het object en laten zich vaak 
leiden door de informatie op het certificaat. Niet alle intrinsieke en visuele kenmerken worden 
echter vermeld in het diamantcertificaat; daarom hebben we enkele eisen aan onze richtlijnen 
toegevoegd: 

- Geen BGM diamanten (Bruin-Groen-Melkachtig).
- Geen diamanten met zware insluitsels die ondoorzichtigheid veroorzaken.
- Geen diamanten waarbij de insluitsels duidelijk open zijn op het facetoppervlak, aangezien 

dit voor de koper zou kunnen lijken op een breuk/beschadiging.
- Slecht geslepen diamanten.



Specifieke vereisten voor waardevolle diamanten
We verkopen regelmatig waardevolle objecten en zien een toenemende vraag naarmate ons 
platform meer vertrouwen wint. Vertrouwen is een cruciale factor en dat is wat onze kopers nodig 
hebben. Daarom hebben we enkele verdere richtlijnen opgesteld met betrekking tot onze 
waardevolle diamanten:
● Voor ons is een waardevol object een diamant met een handelswaarde van € 10.000 en hoger. 
● De ervaring heeft ons geleerd dat bijna elke diamant die in dit assortiment wordt verkocht, is voorzien van 

een GIA-, HRD- of IGI-certificaat. Daarom moeten diamanten met een hoge waarde worden ingediend met 
één van deze 3 rapporten.

● We accepteren zowel verzegelde als niet-verzegelde diamanten.
● Als het om een verzegelde diamant gaat, raden we aan om foto's van de diamant te maken voor en na het 

verzegelen.
● Het originele papieren certificaat moet worden bijgevoegd. Elektronische kopieën/faxen worden niet 

geaccepteerd.
● De diamant moet lasergegraveerd zijn om overeen te komen met certificaatnummers of lasergravure kan 

na de verkoop als aanvullende service worden aangeboden. Deze lasergravure dient door het originele 
laboratorium te worden gedaan en in de certificaatbeschrijving te worden opgenomen.



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.

● Kavelgegevens: In deze sectie word je gevraagd om de essentiële informatie over het 
objectl op te nemen, zoals ct-gewicht, vorm, kleur, helderheid, rapportnaam, enz. Sommige 
van deze kavelgegevens worden automatisch door het systeem gebruikt om de titel en de 
ondertitel van het object aan te maken. 

● Omschrijving: Hier kun je alle specifieke informatie over de diamant opnemen. Je kunt ook 
meer details toevoegen, zoals de datum van het certificaat, slijpkwaliteit, fluorescentie, 
metingen, enz.

→ Let op: je bent verplicht om verzendgegevens, mogelijke verzendbeperkingen naar 
bepaalde landen en extra kosten voor btw en invoerbelasting op te geven waarmee de 
koper te maken kan krijgen wanneer hij bij je koopt.



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.

Foto’s

Om onze experts en bieders een juiste 
indruk van je object te geven, vragen we je 
minimaal 5 foto's van hoge kwaliteit toe te 
voegen.



Richtlijnen foto’s 
Richtlijnen om ervoor te zorgen dat je de interesse van de koper wekt.

● Fotografeer de diamant voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte muur.
● Afbeeldingen mogen niets anders tonen dan de diamant(en), of het nu gaat om een losse diamant of een 

verzegelde diamant. Het papieren certificaat moet op een aparte foto zichtbaar zijn. (Een diamantpincet 
is toegestaan, vingers niet).

● Alle afbeeldingen moeten originele foto's zijn die door de verkoper zijn gemaakt. Stockfoto's, afbeeldingen 
van andere verkopers en screenshots zijn niet geschikt. Afbeeldingen waarin een persoon het object 
vasthoudt, zijn ook niet geschikt.

● Bieders zijn geïnteresseerd in het zien van zoveel mogelijk details. Voeg afbeeldingen toe van de boven- 
en achterkant van de blisterverpakking bij verzegelde diamanten en de kroon, rondist en paviljoen bij 
losse diamanten. Als je meerdere objecten hebt, fotografeer dan alle aangeboden objecten samen en elk 
object afzonderlijk.

● Zorg voor scherpe, specifieke afbeeldingen van details, zoals insluitsels. Verbeterde afbeeldingen zijn niet 
toegestaan.

● Voor alle inzendingen is een foto van het originele papieren certificaat vereist.



Richtlijnen foto’s - onverzegeld 

Foto’s: voor-, achter- en zijaanzicht met 
een afbeelding van het originele papieren 
certificaat.

Meer gedetailleerde foto’s worden sterk 
aanbevolen.



 

Richtlijnen foto’s - verzegelde blisterverpakking

Foto’s: voor- en achteraanzicht 
van de verzegelde 
blisterverpakking en afbeelding 
van het originele papieren 
certificaat.

Meer gedetailleerde foto’s worden 
sterk aanbevolen.



We willen je eraan herinneren dat zodra je object is goedgekeurd en toegevoegd aan een veiling, je je 
object voor de duur van de veiling voor Catawiki moet reserveren.

Als het object eenmaal in de veiling wordt aangeboden, kunnen we het niet zonder geldige reden 
verwijderen. Catawiki investeert veel in de promotie van jouw objecten en de diamantveilingen in het 
algemeen. Daarom vragen we je ervoor zorgen dat de diamant in je bezit is en beschikbaar is vanaf het 
moment dat de veiling live is.

Met andere woorden, het verkopen van je diamant op een ander platform of andere kanalen is geen 
legitieme reden om een object van de veiling te verwijderen.

Catawiki Algemene voorwaarden 



Bedankt.


