
 
 
 

 
Online postzegels verzamelen op Catawiki! 
 
Nog niet zo heel lang geleden waren wij als verzamelaar voor het bijhouden van onze verzameling 
afhankelijk van papieren zoeklijstjes en catalogi die onregelmatig verschenen. Om hier iets aan te 
veranderen, is er sinds 2008 een gratis internetsite voor en door verzamelaars: Catawiki. 
 
Catawiki is een online webcatalogus voor alles dat wordt verzameld: niet alleen postzegels, maar ook 
stripboeken, theezakjes, sigarenbandjes, bierviltjes, ansichtkaarten, etc. De “catalogus” wordt door 
verzamelaars zelf aangevuld en is altijd up-to-date. U kunt voor uw verzamelgebied eenvoudig 
opzoeken wat er allemaal bestaat en zelf meehelpen de catalogus verder uit te breiden door uw eigen 
items toe te voegen die nog niet in de catalogus staan.  
 
Verzameling bijhouden 
 
Op Catawiki kunt u niet alleen kijken wat u van een bepaald verzamelgebied allemaal kunt 
verzamelen. Het is ook mogelijk om op een gemakkelijke manier uw eigen verzameling bij te houden. 
U hoeft in de catalogus alleen maar aan te vinken welke items u zelf in uw verzameling hebt. Het is 
dus vaak niet nodig om zelf allemaal gegevens en afbeeldingen in te voeren. De meeste Europese 
landen, USA en Canada staan al vrijwel compleet in onze online postzegel catalogus (250.000 stuks). 
 
Kopen, verkopen en zoeklijst 
 
Naast het online bijhouden van uw verzameling, biedt Catawiki ook de mogelijkheid om uw eigen 
verzamelobjecten te kopen of te verkopen (dubbele bijvoorbeeld). U opent eenvoudig uw eigen 
webshop door in de catalogus aan te vinken wat u te koop aanbiedt. Daarnaast kunt u een digitale 
zoeklijst aanmaken met de postzegels die nog in uw eigen verzameling ontbreken. Wanneer iets dat u 
zoekt op Catawiki te koop wordt aangeboden, krijgt u daarvan automatisch bericht. 
 
Als u een computer hebt en een online verbinding dan is het een verrijking van het verzamelen. U kunt 
u gratis aanmelden via www.catawiki.nl. Inmiddels gingen 41.000 verzamelaars u voor.  
 
Catawiki beschikt over het grootste aanbod postzegels, munten en strips in de Benelux. 
 
Dagaanbieding postzegels 
 
Speciaal voor Postzegels/munten verzamelaars heeft Catawiki nu ook een dagaanbieding. Elke dag 
om 10.00 uur staat er een nieuwe aanbieding klaar met aantrekkelijke kortingen. De dagaanbieding is 
veilig aan te kopen via de Catawiki site waarna de verkoper de postzegels toe stuurt. Zo gemakkelijk 
is het om uw verzameling aan te vullen! Kijk ook op http://www.catawiki.nl/dagaanbieding 
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