
                                                                 
 

Informatie Memorandum Collectioneurs.nl 
 
Collectioneurs.nl is een online platform waar particulieren en organisaties bijzondere objecten te koop kunnen 
aanbieden aan het private domein; “Van verzamelaars voor verzamelaars”. De organisatie Art & facts, tevens 
initiatiefnemer van MuseumDepotShop.nl, verzorgt de verkoop en de fysieke afhandeling van de objecten waarbij 
u als opdrachtgever 70% van de verkoopprijs ontvangt. Elk aangeboden object zal worden geregistreerd in de 
Ethereum Blockchain van Artory.com. Hierbij moet men denken aan de omschrijving van het object, de transactie 
en bijkomende documentatie zoals taxaties. Door dit voor eeuwig in de blockchain vast te leggen wordt de 
waarde van het object beter gezekerd. 
 
Hoe het werkt 
U maakt een keuze welke objecten u wilt aanbieden. Bijzondere en unieke objecten met een verhaal doen het 
over het algemeen goed. Om de objecten te kunnen beoordelen hebben wij in eerste instantie enige foto’s nodig 
en een omschrijving per werk (zie de bijlage).  
 
Tenzij u zelf werkt met professionele fotografen, zullen wij de fotografie verzorgen. Hiertoe verzoeken wij u de 
objecten bij ons langs te brengen waarna wij de werken verder beschrijven, fotograferen en opslaan in ons depot 
in Amsterdam. Het Collectiecentrum aan de Asterweg 26 in Amsterdam is een van de meest geavanceerde 
opslagfaciliteiten in Nederland. Deze opslagfaciliteit kan tevens van belang zijn als potentiële kopers een object 
willen bekijken. U hoeft hen niet zelf te ontvangen. Wij verzorgen de bezichtigingen. 
 
Indien u niet in staat bent de objecten zelf langs te brengen, kunnen deze worden opgehaald. Hieraan zijn kosten 
verbonden. De fotografie, het maken van omschrijvingen, de geklimatiseerde opslag en eventuele bezichtigingen 
zijn inbegrepen in onze verkoopcommissie. Na verkoop versturen wij het object naar de koper. U hoeft niets meer 
te doen. 
 
Prijsvorming en taxatie 
 
Wij bepalen in overleg met u de eerste vraagprijs maar ook een bodemprijs. Dus twee prijzen. Het kan goed zijn 
dat u weet wat een juiste marktprijs is.  Bedenk wel dat werken die precies op de marktwaarde worden 
aangeboden meestal niet snel verkocht worden. Het is daarom aan te raden de eerste vraagprijs voldoende 
aantrekkelijk te stellen. Na twee maanden gaan wij over tot een gedeeltelijke prijsverlaging. Na weer twee 
maanden zakken we naar de bodemprijs.  
 
Om een eerste waardebepaling te krijgen, kan het zijn dat wij de mening van een externe expert vragen. Dit doen 
wij voor werken van meer dan € 5.000. In dat geval rekenen wij u het bedrag van € 37,50 inclusief BTW. Taxaties 
die langer dan 30 minuten in beslag nemen, worden doorberekend op basis van € 75 per uur. 
 
Commissie 
Onze commissie voor de verkoop bedraagt 30% inclusief BTW van de gerealiseerde verkoopprijs.  
 
Blockchain 
Wij werken samen met Artory.com, een Amerikaans bedrijf dat een blockchain registratie heeft opgezet binnen 
het Ethereum blockchain netwerk. Wij zijn een officiële registratiepartner van Artory. Wij zullen uw werken 
inclusief eventuele taxatierapporten registeren binnen de blockchain. 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.  
 
Overeenkomst 
U sluit met ons een Consignatieovereenkomst af waarbij deze afspraken zijn vastgelegd. U verplicht zich de 
aangeboden objecten minstens 6 maanden in de verkoop te hebben waarbij u de objecten niet tevens via andere 
kanalen te koop aanbiedt. 
 
Het is voor potentiele kopers van belang dat men de afkomst van het object kent. De naam van u als de verkoper 
wordt daarom vermeld bij het object. Het kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn om de naam van de verkoper 
niet op Collectioneurs.nl te vermelden. In dat geval leveren wij bij elk object wel een certificaat van herkomst met 
de naam van de verkoper. Alleen de kopende partij ontvangt dit certificaat. 
 
Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Het is tenslotte de bedoeling om tot een zeer transparante 
manier van werken te komen. 
 
Jeroen Harinck 
jeroen@collectioneurs.nl 
06-54727101 
 
 



                                                                 
OBJECT BIJLAGE 

 

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  ________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 


