
 

 
 
 



Aanvullingen, wijzigingen en veranderingen Facit 2019 
 
 
ZWEDEN: 
Enkelfrankeringen (inclusief de boekjeszegels en dito paren) op brieven, 
kaarten en drukwerk verzendingen vanaf 1951. 
Overzicht met herinneringszegels. 
Overzicht van alle zelfklevende zegels op brief. 
 
NOORWEGEN: 
Een overzicht met de zelfklevende rolzegels die vanaf 2007 verschenen. 
 
GROENLAND: 
Een overzicht met de gebruikte code nummers van de Groenlandse frankeer 
machines. 
 
Deze Facit (Norden 2019) zal eind Augustus tijdens de MALMEX 2018 
tentoonstelling gepubliceerd worden.  
 
Kijkt u ook op onze website?  
Daar staat deze informatie samen met de advertentie van de Facit catalogus. 
 
Kijk bij nieuws van 3 juli daar kunt u doorklikken naar een aparte bladzijde met 
bovenstaande info.  
 
Onder het nieuws van 26 mei staat een link naar de bestelprocedure en de 
prijzen van de diverse nieuwe catalogi. 
 
 
De FACIT Special Classic 2019 zal niet eerder dan eind mei 2019 
verschijnen en wel tijdens de Stockholmia 2019 tentoonstelling!!  
Dit houd dus in dat er dit jaar (2018) GÉÉN Facit Special Classic zal 
verschijnen. Zij die al besteld hebben zal ik het reeds betaald terugstorten. 
 
 
Ik houd u op de hoogte omtrent verdere verwikkelingen. 
  



Bestellen van nieuwe catalogi (Facit, AFA, Michel)  
  
In het jongste nummer van Het noorderlicht staat beschreven hoe u de nieuwe 
catalogi kunt bestellen. 
Bestel op tijd (vóór 15 augustus) Nabestellingen zullen aanzienlijk duurder zijn 
door het missen van korting en duurdere porto. Het e.e.a. kunt u ook op de 
website nalezen. 
 
 
Catalogi 2019 bestellen. 
Het word weer tijd om de nieuwe Facit catalogi van 2019 te bestellen. Ik heb 
nog niet alle prijsopgaven binnen maar het gaat waarschijnlijk iets duurder 
worden als vorig jaar. Dit heeft namelijk mede te maken met het aantal dat ik 
bestel plus de daar mee samenhangende vervoerskosten naar, maar ook 
binnen NL (porto) maar ik denk dat de prijzen ongeveer als volgt zullen zijn:  

 Facit Special Classic 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 43 €.  

(verschijnt pas in 2019!) 

 Facit Norden 2019; afgehaald 44 €. Verstuurd binnen NL 51 €. 

 Facit Sweden 2017; afgehaald 29 €. Verstuurd binnen NL 34 €. 

 Michel Norden 2018/2019; afgehaald 61 €. Verstuurd binnen NL 68 €. 

 Norgeskatalogen 2018; afgehaald 50 €. Verstuurd binnen NL 58 €. 

 AFA Danmark 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 42 €. 

 AFA Danmark met spiraalrug 2019; afgehaald 41 €. Verstuurd binnen NL 48 €. 

 AFA Skandinavien 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 42 €. 

 AFA Skandinavien met spiraalrug 2019; afgehaald 41 €.  

Verstuurd binnen NL 48 €. 

 AFA SPECIAL 2016;  deze is nog steeds verkrijgbaar en hier van is de ledenprijs; 

afgehaald 78,00 €. Verstuurd binnen NL 87,00 €. 

Als u iets wilt bestellen maak dan het vernoemde bedrag z.s.m. over op - 
NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam, onder vermelding 
van het gewenste. 

Bestel op tijd (vóór 15 augustus 2018).  
 

 


