Gradaties Voor (Die Cast) Miniaturen
Hoe bepaal je de kwaliteitsgraad van (die cast) miniaturen?

Gereedschappen
•
•
•
•
•

katoenen handschoenen
pen en papier
liniaal
vergrootglas
een paar hele goede ogen

Instructies
1. doe je handschoenen aan
2. gebruik het vergrootglas om de fouten en beschadigingen op te sporen, zoals hieronder in de gids
beschreven. Noteer elke fout of beschadiging op een apart vel papier. Wees en blijf altijd objectief,
omdat iets jou niet uitmaakt, is het voor serieuze verzamelaars een wereld van verschil. Wees
altijd eerlijk en nooit te positief als je een item gradeert.
3. onthou dat de gradatie gebaseerd is op het item in geheel, niet alleen het schaalmodel, maar ook
de verpakking. Open indien nodig en noteer elk detail wat je ontdekt.
4. bepaal de gradatie waar het schaalmodel in het ALGEMEEN het beste in past.
5. plaats het item in een speciale verzamelaarsverpakking, eenmaal gesloten kan deze niet meer
geopend worden.
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Gradatie Gids
We maken gebruik van het moderne 10 punten systeem en de gradaties zijn als volgt:

Gold Level
10 - fabrieksnieuw in ongeopende en onbeschadigde verpakking. Zeer zeldzaam!
9 - speldenknop lakfout, licht beslagen (minder gloss) voetstuk, velgen of bestickering
Het Gold Level bestaat uit de gradaties 100, 95 en 90. Als een item aanspraak maakt op deze gradatie,
dan zijn uitsluitend de miniemste fouten toegestaan om de exacte waardering te bepalen. Slechts een
miniem percentage haalt in de praktijk het Gold Level, de hoogste kwaliteit die er bestaat op
verzamelaarsgebried. Elke fout moet praktisch onzichtbaar zijn, zeer subtiel en niet zichtbaar met het blote
oog. Serieuze verzamelaars zijn dan ook zeer precies als het aankomt op een item van het Gold Level
niveau.

Silver Level
8 - amper zichtbare krasjes, vegen, of scheve bestickering (opdruk)
7 - iets meer zichtbaar dan hierboven, met eventueel licht beslagen (minder gloss) voetstuk
Het Silver Level bestaat uit de gradaties 85, 80 en 75. Items in deze categoriën hebben onzichtbare tot
amper zichtbare afwijkingen en beschadigingen. Silver Level gradaties omvatten een veel groter
percentage items dan Gold Level gradaties. De hoogste waardering, 85, kan het beste omschreven
worden als vers uit de verpakking, en de laagste, 75 kan een vitrinemodel zijn: lichte afwijkingen en
beschadigingen, maar nog steeds zo goed als nieuw.

Bronze Level
6 - minimale krasjes, minimale verkleuringen in verf, lichte velgkrassen etc.
5 - donkere verkleuringen in de verf (toning), minder gloss in het voetstuk (dofheid), krassen in de laklaag
4 - ontbrekende stukken verflaag, zichtbare krassen, deuken
3 - diepe krassen en verkleuringen in de verflaag, dof of verkleurd voetstuk, deuken
2 - ontbrekende kleine delen, ontbrekende verfdelen, scheuren/breuk in ramen,deuken
1 - ontbrekende kleine delen, grote oppervlakken zonder verf, overgeschilderd, zwaar beschadigde ramen,
deuken
0.5 - ontbrekende grote delen, ontbrekende verf, gaten in ramen, overgeschilderd, deuken. Uitsluitend
geschikt voor onderdelen
Het Bronze Level bestaat uit de gradaties 70 en lager. Items die deze gradatie krijgen zijn niet interessant
voor serieuze verzamelaars, maar nog wel voor hobbyisten. De afwijkingen en beschadigingen zijn
zichtbaar met het blote oog of er ontbreken onderdelen of bestickering. De verpakking ontbreekt of is
kapot.
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