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Whisky
Unieke positionering 

Omdat potentiële kopers op Catawiki zoeken naar 
speciale en zeldzame whisky’s en sterke drank, 
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.

Bij Catawiki veilen we de beste whisky’s 
en sterke dranken van topkwaliteit die 
moeilijk te vinden zijn en die 
gepassioneerde liefhebbers van sterke 
dranken aanspreken. 

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.

➔ Neem gerust contact met ons op als je advies 
nodig hebt over hoe je je verzameling het best 
kunt veilen.



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 kavels 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 u 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 met topkwaliteit whisky

● flessen die goed bewaard zijn en een vulniveau hebben 
van ten minste een lage schouder. De whisky moet 
helder zijn, niet troebel.

● flessen van een breed assortiment van gerenommeerde 
producenten, verspreid over verschillende regio's

● flessen met een minimumwaarde per fles van € 30 en 
een minimumwaarde per kavel van € 75 

● verzamelwaardige, gewilde accessoires van een aantal 
gerenommeerde merken zoals oude spiegels van een 
bepaald merk bijv. oude spiegels met merk, kannen, 
glazen en whiskyboeken.

● Objecten met een waarde vanaf € 200 komen in 
aanmerking voor een minimumprijs. Je kunt geen 
minimumprijs instellen voor nieuwe releases.

Bij Catawiki veilen we whisky’s en sterke drank van 
over de hele wereld die zeldzaam zijn en die kunnen 
worden gedronken of verzameld.



Verzamelwaardige whisky
Voor onze speciale whisky-veilingen zoeken we een breed assortiment aan whisky’s. De 

distilleerderij of het land maakt niet uit, als het maar een beperkte of niet langer 

verkrijgbare editie is.

We zijn op zoek naar:

● whisky's die moeilijk te vinden zijn

● single cask of kleine batches

Hier volgt een lijst van de distilleerderijen en merken waar veel vraag naar is bij onze kopers:

Port Ellen
Brora 
Macallan
Glendronach
Jack Daniel’s
Johnnie Walker
Springbank

Ardbeg
Laphroaig
Littlemill 
Clynelish
St. Magdalene 
Rosebank 
Bowmore

Samaroli
Hanyu 
Karuizawa
Old Fitzgerald 
Glenfiddich 
Balvenie 
Cadenhead’s

Chichibu
Yamazaki 
Hibiki
Yoichi 
Hakushu 
Kavalan 
Glenfarclas 

Aberlour
Glenlivet 
Imperial 
Longmorn
Longrow 
Mortlach 
Glen Grant 

Linkwood
Auchentoshan 
Bruichladdich 
Highland Park 
Talisker 
Scotch Malt 
Whisky Society 



Whisky-memorabilia 
We zoeken ook verzamelwaardige whisky-accessoires van topkwaliteit, bijvoorbeeld: 

● Zeldzame, interessante spiegels met whiskymerken (van vóór 1980) en meubels

● ● Zeldzame, gewilde merkkaraffen en glazen sets zoals die van Highland Park, The 

Macallan, Laphroaig enz.

● Whisky display sokkels



Items die niet geschikt zijn voor onze accessoiresveiling
Accessoires die we niet accepteren:

● Merkloos glaswerk

● Glazen waterkannen of merkloze karaffen 

● Reproductiespiegels nieuwer dan 1980

● Decoratieve vatdeksels (niet origineel)

✗ ✗

✗

✗



Items die niet geschikt zijn voor onze whiskyveilingen

Sommige items zijn niet geschikt voor onze veilingen, omdat ze zeer weinig belangstelling van onze bieders 
trekken. Niet geschikte items zijn onder meer:

● Elk item dat standaard is en wereldwijd 
verkrijgbaar is

● Elk item dat geen verzamelwaarde heeft 

✗ ✗



Ongeschikte staat

✘ Flessen waarvan de originele verzegeling niet intact is, ongeacht of het gaat om een fles met schroefdop of 
een fles met een kurk  
✘ Flessen die zijn geopend
✘ Flessen die niet de originele verzegeling hebben 
✘ Lege flessen (zonder uitzondering) 

Zegel kapot Zonder originele 
(wax)zegel

Geopende fles Leeg

Items die in slechte staat zijn, genereren weinig of geen interesse bij bieders en zijn niet geschikt voor 
onze veilingen. Dit omvat: 

✗ ✗ ✗ ✗



Richtlijnen indienen 
objecten

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 moet uitgebreid en eerlijk zijn 
en deze richtlijnen volgen.

Potentiële kopers zullen eerder bieden op 
objecten met een goede beschrijving, alle 
relevante informatie duidelijk weergegeven en, 
uiteraard, prachtige foto's.

Houd er rekening mee dat onze whisky-veilingen 
alleen in het Engels zijn. Onze internationale 
bieders begrijpen allemaal de 'universele labeltaal'.



Richtlijnen indienen objecten 
Als je onze website gebruikt om je objecten te uploaden, verschijnen er tips om je te laten weten welke informatie 
we nodig hebben.. De velden die je invult, helpen je om de informatie te presenteren op een manier die de koper 
gemakkelijk kan lezen.

● Object/type whisky
● Jaar, botteljaar
● Producent, naam van sterke 

drank
● Aantal flessen
● Flesgrootte (zoals vermeld op 

het label)
● Alcohol per volume

● Land
● Regio
● Als het vulniveau niet zichtbaar is, weeg 

dan de fles en vermeld het gewicht (gr) 
in de beschrijving met een foto.

De vereiste informatie omvat:



Foto’s

Om onze experts en onze bieders het object goed 
te kunnen laten beoordelen, zien we graag: 

● Een foto van het (de) totale object(en), 
inclusief eventuele originele verpakking

● Als het vulniveau van de fles(sen) niet 
zichtbaar is op de bovengenoemde foto, 
voeg dan foto's toe die het vulniveau laten 
zien

● Een close-up van de labels aan de voor- en 
achterkant

● Een close-up van de capsule(s), van alle 
kanten

Indien beschikbaar:
● Close-ups van de belastingzegel, van alle 

kanten
● Een close-up van het rotatienummer of de 

lasergeprinte code (vaak aan de achterkant 
van het voorste label of gedrukt op het glas)

● Als de fles vóór 1990 gebotteld is of als de 
geschatte waarde meer dan € 300 is, 
fotografeer dan de glascodes op de bodem 
van de fles

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 item voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een witte muur.

● Fotografeer de fles rechtopstaand, naast de originele doos, in zijn geheel van de voor- en achterkant.

● Zorg ervoor dat je afleidende achtergronden, zoals een winkelinterieur of buitenshuis, vermijdt. Foto's 
moeten niets anders laten zien dan het item dat je wilt veilen.

● Vermijd zelfportretten. We accepteren geen afbeeldingen waarin het object door een persoon wordt 
vastgehouden.

● Bieders zijn geïnteresseerd in het zien van zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd afbeeldingen 
van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten en van de binnenkant toe, indien van toepassing. 
Bied je meerdere items aan, fotografeer dan alle aangeboden items samen en elk item apart.

● Voeg specifieke scherpe afbeeldingen van details toe, zoals een handtekening of monogram, 
decoratieve details, een logo, titel of inscriptie(s) en, waar relevant, van de binnenkant.

● Gebruikssporen of (kleine) schade moeten heel duidelijk in afbeeldingen worden getoond. Voeg 
scherpe detailafbeeldingen toe van gerepareerde of herstelde onderdelen.



Richtlijnen verzending
Verpakking

Opblaasbare airbags voor flessen worden ten 
zeerste aanbevolen, evenals dikke kartonnen 
dozen. Polystyreen/piepschuim 
flesbeschermers zijn ook geschikt. 
We raden je ten zeerste aan om voor verzending 
de capsule en de etiketten van de fles te 
omhullen met vershoudfolie of parafilm.

Verzekerde verzending

Gebruik verzekerde verzending met een Track 
& Trace-code voor je zending.

Import- en exportregels
Sommige landen hebben mogelijk beperkingen op het 
importeren van alcohol. Als je op de hoogte bent van 
beperkingen die worden gesteld aan artikelen die van je land 
van woonplaats naar een ander land gaan, vermeld dit dan 
in de beschrijving van het object om bieders te helpen.
Voorbeeld: voordat u uw bod plaatst, moet u rekening 
houden met de regels die in uw land van toepassing zijn bij 
het importeren van alcohol.



Richtlijnen foto’s - voorbeeld



Richtlijnen foto’s - voorbeeld



Richtlijnen foto’s - voorbeeld



Bedankt.


