SUPERLATIEVEN

Het in 2010 opgeleverde
Antilia, dat naar
schatting $2 mld.
(€ 1,79 mld.) kostte,is
een persoonlijke
wolken-krabber met 27
verdiepingen in Mumbai,
India, van de Indiase
zakenman Mukesh
Ambani. Het vloeroppervlak vande woongedeelten is 37.000 m2 en er
zijn 3 heliplatformen, een
kuuroord en een bioscoop.

Huis
$2 mld. (€ 1,79 mld.)

Het beeld L’homme au doigt
(wijzende man, 1947) van
Alberto Giacometti (CHE)
werd op 11 mei 2015 voor
$141.285.000 (€ 126 mln.)
verkocht. Het bronzen beeld
met een hoogte van 1,8 m
toont een dun, uitgereikt
figuur – Giacometti’s
handelsmerk.

Download deze poster van guinnessworldrecords.com/2018

De Amerikaanse
B-2 Spirit kost meer
dan $1,3 mld. (€ 1,1
mld.) per stuk. Deze
langeafstandsbommenwerper
heeft een speciale
coating en een
vorm die hem bijna
onzichtbaar maakt
voor radar.

Vliegtuig
$1,3 mld. (€ 1,1 mld.)

> $500 mln.

Op 9 augustus 2016 kocht
Manchester United (GB) de
Franse middenvelder Paul
Pogba voor € 105 mln.
van Juventus (ITA).
Pogba speelde
in de jeugd van
Manchester United
voordat hij in 2012 naar I
Bianconeri vertrok.

Voetballer
$116,4 mln. (€ 105 mln. )

Sculptuur (veiling)
$141,28 mln.
(€ 126 mln.)

De voor 2017 geplande USS Gerald
R Ford kost ca. $13 mld. (€ 11,6
mld.). Dit supervliegdekschip
kan per dag 220 luchtaanvallen
uitvoeren. Het schip heeft 500
bemanningsleden minder nodig
dan een schip uit de Nimitzklasse, een totale
besparing van
$4 mld. (€ 3,5 mld.).

Vliegdekschip
$13 mld. (€ 11,6 mld.)

In december 2015 verkocht
Designer Carbon Materials
(GB) in Oxford, GB,
200 microgram op
waterstofatomen
gebaseerd
endofullereen voor
£22.000 (€ 25.000).
Bij deze prijs kost een
gram fullereen £110 mln.
(€ 125 mln.). De stof wordt
o.a. gebruikt in kleine
atoomklokken.

Materiaal
$163 mln. (€ 125 mln.)

In 2004 kostte de zesdaagse
bruiloft van Vanisha Mittal
en Amit Bhatia in het Franse
Versailles $55 mln. (€ 49 mln.).
Vanisha’s vader Lakshmi,
die miljardair is, betaalde
de rekening. Er waren
optredens van onder
andere Shah Rukh Khan
en Kylie Minogue.

Een Ferrari 250 GTO Berlinetta uit 1962
behaalde op 14 augustus 2014 $38.115.000
(€ 34,2 mln.) inclusief opgeld bij een veiling
van Bonhams in Quail Lodge, Carmel,
Californië, VS. Acht van de tien duurste
auto’s op veilingen zijn Ferrari’s.

Een gesigneerde Fender Stratocaster
werd op 17 november 2005 voor
$2,7 mln. (€ 2,4 mln.) voor het goede
doel geveild. Er staan handtekeningen
op van onder andere Eric Clapton, Keith
Richards en Brian May (allen GB).

$100 mln.–$500 mln.

Bruiloft
$55 mln. (€ 49 mln.)

In februari 2015 bracht Nafea
Faa Ipoipo (‘Wanneer trouw je?’,
1892) van Paul Gauguin (FRA)
naar verluidt $300 mln. (€ 269
mln.) op bij een privéverkoop.

Schilderij (privéverkoop)
$300 mln. (€ 269 mln.)

De stuwdam Itaipu in de rivier Paraná
tussen Brazilië en Paraguay kostte
in 1984 $27 mld.(€ 24 mld.). Deze
combinatie van 4 dammen heeft
een lengte van 7235 m. In 2016
genereerde de waterkrachtcentrale
103,1 terawattuur aan energie.

Een post-itbriefje met het pastelhoutskoolwerk Naar Rembrandt door R.B.
Kitaj (VS) werd tussen 13 en 20 december
2000 voor £640 (€ 732) geveild. Het is
onderdeel van een serie ter ere van de 20e
verjaardag van de post-it.

Post-it (veiling)
$940 (€ 732)

Avatar (VS, 2009) had volgens
The Numbers een geschat
productiebudget van $425 mln.
(€ 381 mln.). Tijdens het draaien van de
sciencefictionfilm experimenteerde
regisseur James Cameron (CAN)
met het revolutionaire ‘Reality
Camera System’. De
investering betaalde uit: per
5 april 2017 had Avatar de
hoogste brutowinst, met
wereldwijd een gigantische
$2,78 mld. (€ 2,49 mld.).

De constructie van het
International Space Station
vond plaats tussen 1998 en
2011. De kosten bedroegen ca.
$150 mld. (€ 134,7 mld.).

Door de mens gemaakt object
$150 mld. (€ 134,7 mld.)

De Pink Star, een 59,6-karaats
ovale diamant werd op 4 april
2017 voor $71,2 mln. (€ 63,8
mln.) door Sotheby’s in Hong
Kong verkocht. Deze in 1999 in
een Afrikaanse mijn
gevonden diamant
is de grootste
gepolijste in zijn
klasse die ooit
geveild is.

Sieraad (veiling)
$71,2 mln. (€ 63,8 mln.)

Op 18 mei 2013 verkocht
duivenmelker Leo Heremans (BEL)
zijn wedstrijdduif Bolt op een
veiling voor € 310.000. De naar
meervoudig recordhouder
Usain Bolt genoemde vogel
wordt waarschijnlijk voor het
fokken gebruikt.

Duif (veiling)
$398.493 (€ 310.000)

Film
$425 mln. (€ 381 mln.)

Op 12 november 2013 werd
Balloon Dog (Orange) van Jeff
Koons (VS, geb. 21 januari 1955)
in New York City, VS, geveild
voor $58,4 mln. (€ 52,3
mln.). De 3,6 m hoge
sculptuur ging naar
een anonieme
bieder.

Werk van levende kunstenaar
(veiling) $58,4 mln. (€ 52,3 mln.)

Een door Bill Belew
in 1973 ontworpen
witte jumpsuit met
pauwenmotief voor
Elvis Presley (VS)
werd in 2008 door
een Amerikaanse
investeerder online bij
gottahaveit.com voor
$300.000 (€ 269.000)
gekocht.

Door de mens gemaakt object op
aarde $27 mld. (€ 24 mld.)

Op 13 mei 2016 werd de 16 maanden oude
bordercollie Cap van Padraig Doherty (IRL)
voor £14.805 (€ 16.906) verkocht op een
veiling in Skipton, North Yorkshire, GB.
Honden die voor schapendrijven zijn getraind,
kosten meestal rond de £2.000 (€2.284).

Auto (veiling)
$38,1 mln. (€ 34,2 mln.

Op 3 december 2012
werd een 14-karaats
gouden Lego-steentje
door de website Brick
Envy, Inc. (VS) voor
$12.500 (€ 11.200)
verkocht. Het steentje
van 25,6 g was
tussen 1979 en 1981
een cadeau voor
trouwe Legomedewerkers.

Popsterkostuum
(veiling) – $300.000

Een 100 jaar oude reep chocolade van Cadbury
werd op 25 september 2001 geveild voor £470
(€ 537). De reep werd meegenomen tijdens de
eerste expeditie van kapitein Robert Scott in
1901–1904 naar Antarctica en was verpakt in
een sigarettenblik.

De tosti ‘Quintessential Grilled
Cheese’ stond op 29 oktober 2014
bij Serendipity 3 in New York City,
VS, op de kaart voor $214 (€ 191).
Je krijgt dan wel Frans Pullmanchampagnebrood met witte
truffelboter en zeer
zeldzame Caciocavallo
Podolico-kaas en als
saus een kreefttomatenbisque.

Schaapherdershond (veiling)
$21.392 (€2.284)

Chocoladereep (veiling)
$687 (€ 537)

Tosti
$214 (€ 191)

Gitaar (veiling)
$2,7 mln. (€ 2,4 mln.)

$500.000–$100 mln.

Een hamburger van 352,44 kg op
het menu van Juicys Outlaw Grill in
Corvallis, Oregon, VS had op 2 juli
2011 een prijs van $5.000 (€ 4.480).

Hamburger
$5000 (€ 4.480)

Lego-steentje
$12.500 € 11.200)

Volgens het rapport UBS Prices & Earnings
uit 2015 kost een taxirit van 5 km in de Noorse
hoofdstad Oslo gemiddeld $32,10 (€ 28,56).
Dezelfde afstand kost je in New Delhi, India,
slechts $1,54 (€ 1,37).

In Londen, GB, had een bioscoopkaartje in
2016 een gemiddelde prijs van £12,19 (€ 13,97)
volgens jaarcijfers
van Mercer’s Annual
Cost of Living.

$1000–$500.000

Taxirit
$32,10 (€ 28,56)

Bioscoopkaartje
$17,91 (€ 13,97)

$0–$1000

Met geld koop je misschien geen liefde, maar wel heel veel andere dingen. Hier vind je meer informatie
over geslepen diamanten, kunstwerken van onschatbare waarde, imposante bouwwerken en een
extreem dure tosti, kortom over de duurste objecten op aarde... en erbuiten.

Duurste...

