
                                                                 
 

Handleiding voor verkoop 
 
 
Beste Collectioneur, 
 
Dank u voor uw interesse in Collectioneurs.nl. Collectioneurs is een webshop waar particulieren en 
organisaties bijzondere objecten te koop kunnen aanbieden en waar verzamelaars elkaar 
tegenkomen. 
 
Hoe werkt het? 
 
1) Inzending van informatie 

U stuurt ons wat foto’s van de door u te verkopen objecten. De richtlijnen voor de foto’s vindt u 
hieronder. Per object vult u het beschrijvingsformulier in. 
Foto’s, beschrijvingsformulieren en eventuele achterliggende documentatie stuurt u naar 
aanbieden@collectioneurs.nl. 
 

2) Beoordeling 
Eenmaal per week worden alle inzendingen beoordeeld. Beoordeling vindt plaats op basis van de 
kwaliteit en uniekheid van de objecten en hun waarde. 
 

3) Acceptatie en prijsbepaling 
Bij acceptatie van uw inbreng zullen wij verdere informatie sturen ten behoeve van de verkoop. Zo 
kan het ook zijn dat wij u nog om nadere informatie vragen dan wel nog betere foto’s. Dit doen wij 
dan om de kansen tot verkoop te vergroten. 
 
Onderdeel van het acceptatieproces is ook de bepaling van de verkoopprijs die wij haalbaar 
achten. Soms zal het de prijs zijn die u in gedachte had, soms lager maar soms ook hoger. In alle 
gevallen bepalen wij met u naast de gewenste vraagprijs ook een minimumprijs. 
 

4) Objecten zelf houden of afgeven? 
Als u de objecten bij u houdt en de koper mag de objecten na koop bij u komen ophalen, hoeft u 
verder niets te doen. Dit heet verkoop in eigen beheer. 
 
U kunt er ook voor kiezen om ons al het werk te laten doen. In dat geval verzorgen wij de 
professionele fotografie en slaan wij de objecten bij ons in depot op. Wij verzorgen ook eventuele 
bezichtigingen en natuurlijk de levering aan de koper. Dit noemen wij verkoop in consignatie 
 

5) Commissie en kosten 
a) Verkoop in eigen beheer - Indien u kiest voor verkoop in eigen beheer, zijn er verder geen 

kosten behalve onze commissiekosten. Onze commissie voor verkoop in eigen beheer is 
25%. Deze commissie wordt afgetrokken van de gerealiseerde verkoopprijs en het verschil 
wordt op uw rekening gestort. 

b) Verkoop in consignatie - Indien u kiest voor verkoop in consignatie, is de verkoopcommissie 
30% met een minimum van € 90 per werk. Dit minimum bedrag betaalt u vooruit. Hiervoor 
krijgt u, naast onze verkoopactiviteiten, ook 6 maanden gratis opslag in een van Nederlands 
meest geavanceerde depots, het Eye Collectiecentrum. Ook verzorgen wij voor professionele 
fotografie en levering aan de koper.  

c) Ophalen van objecten - Indien u niet in staat bent de objecten bij ons in Amsterdam af te 
leveren, kunnen wij het ook ophalen. Hieraan zijn wel kosten verbonden, afhankelijk van de 
grootte van het object en de te overbruggen afstand. 

d) Opslagkosten bij veel volume – Indien u meer dan een ½ kubieke meter aan objecten 
aanbiedt of indien u naast objecten die u wilt verkopen ook objecten heeft die u wilt opslaan, 
is dat natuurlijk mogelijk. Voor de opslag van volumes van meer dan ½ kubieke meter of 
wanneer u alleen iets wilt opslaan, betaalt u € 28,50 per kubieke meter per maand.  

e) Taxaties - Soms kan het voorkomen dat wij het niet eens kunnen worden over een 
verkoopwaarde. In dat geval kunt u een taxateur inschakelen. De kosten hiervan zijn € 45 per 
half uur. Dat is meestal genoeg voor een waarde bepaling van een tot twee objecten. 
 



                                                                 
 
 

6) Blockchain 
U kunt uw werken ook laten registreren in de Blockchain. Wij werken samen met Artory.com, een 
Amerikaans bedrijf dat een blockchain registratie heeft opgezet voor kunstwerken. Alle grote 
veilinghuizen in de wereld hebben hun transacties in dezelfde blockchain laten opnemen om de 
simpele reden dat de waarde van de objecten wordt ondersteund en vaak ook verhoogd, doordat 
het werk met alle relevante informatie voor altijd is vastgelegd.  
Wij kunnen één of meerdere van uw werken inclusief eventuele taxatierapporten registeren binnen 
deze blockchain. De kosten bedragen eenmalig € 25 per object. 

 
Overeenkomst 
Indien u akkoord bent met deze werkwijze, sturen wij u na acceptatie van de werken een 
overeenkomst waarbij deze afspraken zijn vastgelegd. Bij verkoop in eigen beheer verwachten wij van 
u dat de objecten in ieder geval 3 maanden op de website blijven staan, bij verkoop in consignatie, 
gaan wij uit van 6 maanden.  
 
Mocht u nog vragen hebben, u kunt ons te allen tijde benaderen. 
 
Arjen Pels Rijcken 
arjen@collectioneurs.nl 
 
Tel: 085-0074240 
Mob: 06-55 320 397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
 
 
 
Richtlijnen voor fotografie Collectioneurs.nl 
 
Om de objecten duidelijk op de website te presenteren stellen wij een aantal eisen aan onze 
productfoto’s.  
 

• Staande lay-out 
• Hoge resolutie 
• Egale, neutrale achtergrond, GEEN uitsneden 
• Foto’s van voor-, achterkant (en indien relevant zijkanten) 
• Foto’s van belangrijke details, zoals: 

o Signatuur 
o Penseelvoering of textuur van het oppervlak 
o Slijtage 
o Beschadigingen  

• Het object moet rechtop staan/recht hangen 
• In het geval van een set objecten, één foto van alle objecten + losse foto’s van objecten apart 
• In totaal maximaal 10 foto’s per object. 

 
Zie hier een paar voorbeelden: 

     

  
 
 



                                                                 
 
 
 
 

OBJECT OMSCHRIJVING 
 
Indien u stukken via collectioneurs.nl wilt verkopen vragen we om van ieder stuk onderstaande 
informatie te verschaffen, indien van toepassing, zodat ons team dit verder kan uitwerken.  
 
 
Naam Collectie: ________________________________________________________ 

Vervaardiger:   ________________________________________________________ 

Titel:    ________________________________________________________ 

Datering:   ________________________________________________________ 

Techniek:   ________________________________________________________ 

Materiaal:   ________________________________________________________ 

Signatuur:   ________________________________________________________ 

Oplage:  ________________________________________________________ 

Beschrijving:   ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Conditie:  ________________________________________________________ 

Afmetingen (hxbxd):   ________________________________________________________ 

Herkomst:   ________________________________________________________ 

Aankoopbedrag: ________________________________________________________ 

Jaar verwerving: ________________________________________________________ 

Aanvangsprijs  ________________________________________________________ 

Bodemprijs  ________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 


