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Port, sherry, madera en 
dessertwijnen 
Unieke positionering

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame wijnen en champagnes, 
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 port, sherry, madera en 
dessertwijnen van topkwaliteit die moeilijk te 
vinden zijn en die gepassioneerde wijnliefhebbers 
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 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 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:

● flessen en originele houten kisten met port, sherry, 
madera, eersteklas dessertwijnen en andere 
eersteklas versterkte wijnen

● flessen die goed zijn bewaard en een behoorlijk 
vulniveau hebben

● flessen van een breed scala aan gerenommeerde 
producenten, in zowel bekende als diverse regio's

● flessen met een minimumwaarde van € 15 per fles, € 
25 per magnum en een minimumwaarde van € 75 per 
kavel

● verzamelwaardige, gewilde wijnaccessoires van een 
selectie van gerenommeerde merken

● items die tenminste in een redelijke staat zijn

● objecten met een waarde van minimaal € 75

Bij Catawiki veilen we port, sherry, madera, 
eersteklas dessertwijnen en andere eersteklas 
versterkte wijnen die speciaal zijn en kunnen 
worden gedronken of verzameld.



Stap voor stap gids voor de 
port, sherry, madera en 
dessertwijnen veilingen

● Wanneer je je object aanbiedt aan de experts, zullen 
zij het binnen 7 dagen beoordelen. Na goedkeuring 
wordt het object ingepland in de eerst mogelijke 
veiling.                                                   

● Als de waarde van je object € 200 of meer is, kun je 
een minimumprijs instellen - dit is de minimumprijs 
waarvoor je bereidt bent je object te verkopen. Als dit 
bedrag niet gehaald wordt, word je object niet 
verkocht en kun je het opnieuw aanbieden voor de 
volgende veiling met een lagere minimumprijs.

● Je kunt het bieden laten beginnen vanaf € 1 of vanaf 
60% van de minimumprijs. Je fles wordt niet verkocht 
onder de minimumprijs die je hebt ingesteld, maar als 
je één van deze opties selecteert, wordt het bieden 
gestimuleerd wat doorgaans leidt tot een hogere 
opbrengst.

● Als de expert je object heeft teruggestuurd omdat er 
wat aanpassingen nodig zijn, kun je het object 
bewerken en opnieuw aanbieden bij de expert. 

● Wanneer je object is gepland voor de veiling, kun je je 
object intrekken tot het middaguur voordat de veiling 
begint. Stuur ons een e-mail met de reden waarom.

Hoe werkt het als je je object indient? Hoe lang 
duurt het voordat je object geveild wordt en wat 
kun je doen als de ingezonden fles niet wordt 
geaccepteerd? 



Eersteklas dessertwijnen, port, sherry en madera
Voor onze speciale wijnveilingen zoeken we een breed assortiment van 
originele flessen en originele houten kisten (OHK) met:

● verzegelde originele flessen met intacte capsules
● verzegelde originele houten kisten; tot jaargang 2000
● onverzegelde originele houten kisten met de originele fles(sen)
● eersteklas port, sherry en madera evenals andere eersteklas 

versterkte wijnen en dessertwijnen

We bieden een uitgebreide collectie wijn aan in onze veilingen, maar 
vooral oude, zeldzame en interessante items doen het goed bij onze 
kopers.



Items die niet geschikt zijn voor onze port, sherry en madera veilingen

Sommige items zijn niet geschikt voor onze veilingen, omdat ze zeer weinig interesse opwekken van 
onze bieders. Voorbeelden van items die niet geschikt zijn:
      ✗   lege flessen, dummy of display flessen
 ✗   verzamelingen champagne doppen
 ✗   verzamelingen van gewone kurkentrekkers
 ✗   lege originele houten kisten
 ✗   normale Tawny en Ruby port met weinig of geen potentieel om te rijpen en
      oude niet-vintage champagne wekken geen interesse op van onze bieders 
      (bijvoorbeeld Dow's Fine Ruby of Barros Tawny port)

✗ ✗✗



FRANKRIJK
Bordeaux: Sauternes Cru Classé
Loire: Bonnezeaux, Quarts de 
Chaume

ITALIË
Veneto: Amarone Recioto
Toscane: Vin Santo vintage
Sicilië: Marsala vintage en solera

SPANJE
Jerez: Amontillado, Palo 
Cortado, Oloroso and Añada 
Sherry

PORTUGAL
Douro: Vintage Port, Colheita Port, 
Aged Tawny Port (minimum 10 jaar)
Madeira: Solera Madeira, Vintage 
Madeira

ZUID-AFRIKA
Constantia

DUITSLAND
Mosel: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheingau: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheinhessen: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

OOSTENRIJK
Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

Meest gewenste classificaties/appellaties 



Geschikte vulniveaus voor dessertwijnen
Door de producent wordt de fles tot de hals gevuld, maar door veroudering kan de vloeistof door de kurk 
verdampen. Dit kan leiden tot een bovengemiddelde kans op zuurstof, waardoor de wijn wordt aangetast. 
Om geschikt te zijn voor onze veilingen, moeten flessen één van de volgende vulniveaus hebben:

● Zeer goede vulniveaus: nek, basis nek, zeer hoge schouder, top schouder, boven schouder - hoge vulling, 
3 tot 4 cm onder de kurk

● Acceptabele vulniveaus: midden schouder en hoger of 5 cm beneden de kurk of hoger

Op de volgende pagina vind je een afbeelding waarin deze vulniveaus worden uitgelegd.

✗

   ✗      Vulniveaus onder midden schouder worden over het algemeen niet 
geaccepteerd.
Deze staat wordt alleen geaccepteerd in de zeldzame gevallen dat de fles of het etiket 
een commerciële waarde heeft, bijv. zeldzame jaargangen van Chateau Mouton 
Rothschild.



Geschikte vulniveaus voor port, sherry en madera 
Door de producent wordt de fles tot de hals gevuld, maar door veroudering kan de vloeistof door de kurk 
verdampen. Dit kan leiden tot een bovengemiddelde kans op zuurstof, waardoor de wijn wordt aangetast. 
Vulniveaus van versterkte wijnen zoals port, sherry en madera:

● Vanwege het zeer donkere glas van deze flessen, kan het vasthouden van een zaklamp achter de hals van 
de fles helpen om het vulniveau te tonen.

● Aangezien deze wijnen zijn gemaakt met oxidatieve wijnbereidingsprocessen en een hoog alcoholgehalte 
hebben, mogen de vulniveaus iets lager zijn om voor de veiling te worden geaccepteerd.

   ✗      Vulniveaus ver onder de lage schouder zijn over het algemeen niet 
geschikt. 
Deze staat wordt alleen geaccepteerd in de zeldzame gevallen waarin de fles of 
het etiket commerciële waarde heeft, bijv. zeldzame vintage port. 

✓



Staat
Om geschikt te zijn voor een veiling, moeten de flessen in een conditie 
zijn die waardevol is voor een koper. 

De toestand van de fles wordt bepaald door de staat van de capsule, de 
kurk, het etiket en het vulniveau van de fles. De belangrijkste factoren 
die de algehele conditie van de fles beïnvloeden, zijn de 
omstandigheden tijdens opslag:

● Als het erg vochtig is, kan er schimmel ontstaan op het etiket en 
kan de capsule gecorrodeerd raken. Het zal de wijn niet erg 
beïnvloeden, maar het verlaagt wel de waarde.

● Als het te droog is, kan het papier van het etiket verkruimelen en 
is het risico van uitdroging van de kurk groter, waardoor deze 
krimpt en de wijn uiteindelijk bederft.

✓

✓

✓



Ongeschikte staat

✗ zwaar beschadigde of ontbrekende verzegeling (metalen capsule of wax capsule)
✗ kurken die te veel gekrompen zijn
✗ naaldgaatjes in de bovenkant van de capsule 

✗ zeer onleesbare, gescheurde, gevlekte of compleet verdwenen etiketten

✗ zwaar beschadigde of kapotte accessoires

Naaldgaatjes in de 
bovenkant van de 
capsule

Wijn heeft zijn 
kleur verloren

Beschadigde capsule Gebarsten/gedroogde 
capsule en kurk

Items in slechte staat zijn niet interessant voor onze bieders en zijn daarom niet geschikt voor onze veilingen. 
Dit zijn flessen met: 

✗ ✗✗ ✗ ✗
Gedeeltelijk of 
volledig ontbrekende 
capsule



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. Deze beschrijving moet 
uitgebreid en eerlijk zijn.

Aanvullende informatie over hoe het object 
wordt verpakt en verzonden kan worden 
vermeld in de omschrijving.

Richtlijnen indienen 
objecten

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:
● Object/type wijn
● Vintage/jaar van botteling
● Producent en/of naam van de wijn
● Classificatie
● Aantal flessen
● Formaat van de fles

● Land
● Regio/appellatie
● Vulniveau
● Originele verpakking
● Staat van de capsule/kurk
● Staat van het etiket
● Score van de criticus

Ken je andere interessante details over de geschiedenis van de items? Deel dit met potentiële bieders en voeg 
deze informatie toe aan de beschrijving.



Richtlijnen indienen 
objecten

● Feitelijke informatie is essentieel en subjectieve 
beschrijvingen/opmerkingen dienen te worden 
vermeden.

● Probeer alle details in te vullen en zorg ervoor dat de 
verplichte velden met een asterisk ingevuld zijn.

Bij het invullen van de objectdetails zijn beknopte 
en nauwkeurige beschrijvingen en titels belangrijk.



Foto’s

Om zowel onze experts als onze bieders de juiste 
indruk te geven van een item, zien we graag de 
volgende foto's:

● foto's die alle kanten van het object tonen

● close-ups van belangrijke details, volgens de 
richtlijnen op de volgende pagina

● close-ups van de etiketten aan de voor- en 
achterkant

● close-ups van de capsule(s) van boven en van 
opzij gezien

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.



Richtlijnen foto’s 
● Fotografeer je object voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte 

achtergrond.

● Vermijd afleidende achtergronden, zoals een winkelinterieur of buitenshuis. Zorg ervoor 
dat foto's alleen het object tonen dat je wilt veilen. Vermijd alsjeblieft zelfportretten. We 
accepteren geen afbeeldingen waarin het object door een persoon wordt vastgehouden.

● Bieders zien graag zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd afbeeldingen toe van het 
etiket aan de voorkant, het etiket aan de achterkant, de onderkant van de fles, de 
bovenkant van de capsule, de zijkant van de capsule en het vulniveau. Bied je meerdere 
items aan, fotografeer dan alle aangeboden items samen en ieder item afzonderlijk.

● Zorg voor specifieke scherpe afbeeldingen van details, zoals een handtekening of 
monogram, eventuele decoratieve details, een logo, titel of opschrift(en), en de 
binnenkant (indien relevant). Voeg scherpe en duidelijke afbeeldingen toe van 
gebruikssporen of (kleine) beschadigingen.



Richtlijnen foto’s - voorbeeld 



Foto’s die niet geschikt zijn

✗ ✗ ✗
Drukke achtergrond Onderbelichte foto, 

flessen staan scheef 
Fles die met de hand 
wordt vastgehouden 



Verzending naar alle landen mogelijk
Voor bieders is het handig om te weten welke 
verzendkosten ze moeten betalen. Daarom is het 
raadzaam om de verzendkosten per land te 
vermelden, aangezien de prijzen per land kunnen 
verschillen.

Maak een profiel aan voor de verzendkosten
Je kunt meerdere profielen aanmaken voor de 
verzendkosten voor verschillende objecten. Bijv. 1 - 2 
flessen met een waarde onder de € 300, 6 flessen 
onder de € 300 etc.
Dit bespaart je tijd bij het selecteren van een 
geschikt verzendprofiel.

Richtlijnen verzending 
Verzekerde verzending
Het verzekerd verzenden van je flessen kan erg 
belangrijk zijn voor wijnen van hoge kwaliteit. 
Meestal is de verzekering een percentage van de totale 
waarde van de verzonden wijn. Dit percentage kan 
variëren, maar 2% van de waarde is een goede richtlijn.

Gebruik een Track & Trace code voor je zending. 

Vergeet deze informatie niet te vermelden
in de omschrijving.



Richtlijnen verzending

Verpakking
Een goede verpakking is essentieel om ervoor te 
zorgen dat je flessen veilig kunnen worden 
verzonden en zonder schade aankomen.

Opblaasbare airbags voor flessen worden sterk 
aanbevolen, net als het gebruik van dikke kartonnen 
dozen. Polystyreen/piepschuim-
flesbeschermers zijn ook geschikt. 

Update je objectbeschrijving
Het is aan te raden om je verpakkingskeuze te 
vermelden in de omschrijving. Dit wekt 
vertrouwen op bij bieders, omdat ze weten 
dat hun aankoop goed zal worden verpakt. 
Onze bezoekers zullen eerder op je object 
bieden als ze er een goed gevoel bij hebben.



Verzendklaar maken van flessen

Wij raden je aan om naast het correct verpakken en inpakken van je fles(sen), elke fles waar mogelijk ook in 
plastic folie/Parafilm te wikkelen, in het bijzonder de capsules. Op deze manier zullen, in het onwaarschijnlijke 
geval van een klein lek of schade aan de dop, andere flessen in het pakket minder snel ook schade oplopen.



Bedankt.


