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Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan 

het e-mail adres bij mij bekend is. 

 

Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. 

 

Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan 

zal ik u uit deze lijst verwijderen. 

 

Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen stuur dan deze nieuwsbrief door en informeer 

mij omtrent hun e-mail adres. 

Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË!! 

 

----------------------------- 

INHOUD: 

----------------------------- 

Computer problemen 

Bijeenkomst en veiling 22 September 

FACIT en andere catalogi 

Nieuw veiling materiaal en retouren. 

HOLLANDFILA 

----------------------------- 
Door een poging, van buitenaf, heeft mijn modem het begeven en waren een aantal poorten 

geblokkeerd. Hierdoor heb ik een week zonder internet gezeten. Alles is gecheckt en gereset + 

een nieuwe, nog beter beschermende, modem geplaatst. Gelukkig zijn er geen sporen van 

ongewenste bezoekers op mijn computer gevonden. 

Hierdoor komt deze nieuwsbrief later dan ik had gewild. 

 

Ik weet niet zeker of alle e-mails die naar mij gestuurd zijn ook daadwerkelijk bij mij zijn 

binnengekomen. Mocht u op of na 10 augustus een mail gestuurd hebben en geen reactie van 

mij hebben gehad, stuurt u mij deze mail nogmaals svp. 

 

Door deze problemen heb ik misschien ook bestellingen voor de FACIT, AFA, 

NORGESKATALOGEN of MICHEL-NORDEN gemist. 

Om het e.e.a. op te vangen/compenseren kunt u nog t/m vrijdag 24 augustus uw bestelling 

doorgeven/betalen. Maar dan sluit ik echt af!! 

 

Hieronder nog even de spelregels: 

------------------ 

Bestellen Facit Special 2013, NorgesKatalogen 2013 en Michel-Norden 2012-
2013. 

Beste leden,  
 
De nieuwe FACIT Special 2013 is rond 1 september in Zweden verkrijgbaar. Zoals 



gewoonlijk kijken vele verzamelaars uit naar deze jaarlijkse uitgave. Ook dit jaar zal 
ik deze catalogus voor onze leden met een aantrekkelijke korting kunnen leveren. 

De prijs die ik beding is afhankelijk van het aantal bestelde catalogi. 

Door dat er steeds minder Facit’s besteld worden komt de inkoopprijs onder druk te 
staan. Normaal neem ik een aantal af en probeer deze dan af te zetten. Echter ook 
dit jaar zal ik exact dat aantal catalogi bestellen die daadwerkelijk bij mij besteld en 
betaald zijn. De vrachtprijs voor het verzenden van de catalogi naar Nederland is ook 
van invloed op de prijs. Deze kosten zijn in opwaartse richting bijgesteld en kan ik op 
dit moment niet goed schatten. Het gewicht van de Facit is boven de 1 kilogram 
gekomen en ook het aantal pagina’s is toegenomen waardoor de Facit te dik is 
geworden voor brievenbus bezorging. Hierdoor moet de Facit als pakket verzonden 
worden. Voor het verzenden binnen Nederland inclusief een stevige verpakking moet 
u op ongeveer 8,00 Euro rekenen. Ik heb de prijs voor een afgehaald exemplaar 
wederom op 46,00 Euro gehouden. Hopelijk gooit de vrachtprijs (Zweden – NL) geen 
roet in het eten. Verder is de Facit Postal VIII nog verkrijgbaar.  

Voor de Noorwegen verzamelaar kan ik ook de Norgeskatalogen 2013 leveren. De 
prijs voor deze catalogus komt op 45,00 Euro. Ook hier geld het portoprobleem. 

Verder zullen ook de diverse AFA catalogi tegen die tijd verschijnen. Mocht u een 
AFA catalogus willen bestellen kan dat. Neemt u even contact met mij op betreffende 
de prijzen. Die waren nl op het moment van schrijven nog niet bekend.  

De prijzen worden dus :  

Facit Special 2013 afgehaald; € 46,00. Post bezorgd binnen 
NL € 54,00. 

Facit Postal VIII afgehaald; € 46,00. Post bezorgd binnen NL 
€ 54,00. 

Norges afgehaald; € 45,00. Post bezorgd binnen NL € 53,00. 

MICHEL-Norden afgehaald; € 50,00. Post bezorgd binnen 
NL 57,00 

Prijzen staan nog niet voor de volle 100% vast maar veel 
verschil zal er niet zijn. Eventuele verschillen zullen 
verrekend worden bij aflevering 

 
In voorgaande jaren kon de catalogus gelijk met de contributie betaald worden. Het is 
eenvoudiger om de boeken rechtstreeks bij mij te bestellen en te betalen.  



Vermeld het door u gewenste op uw overschrijving en maak het correcte bedrag over 
op Giro 5253615, t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam. 

Bestellingen/betalingen MOETEN vóór (17) 25 augustus 
bij mij binnen zijn. 

 
Henk P. Burgman  
 
020-6329018  
henk.burgman@gmail.com  

 

---------------- 

Uiteraard kunt u ook andere boeken/catalogi bestellen.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in andere boeken die al dan niet in het Noorderlicht en/of op de 

site besproken zijn kunt u altijd contact opnemen met mij. Door mijn vele connecties in de 

Noordse landen kan ik vaak, niet altijd, leuke kortingen krijgen. Houd wel rekening met vaak 

hoge verzendkosten. Uiteraard geldt dit ook voor gebruikte boeken. 

----------------- 

De nieuwe veilinglijst (22 september) zal binnen korte tijd op de site staan. U kunt daar al 

zien wat er geveild zal worden. 

----------------- 

Voor de volgende veiling (8 december) heb ik nieuw materiaal nodig. Op dit moment heb ik 

TE weinig materiaal om een fatsoenlijke veiling in elkaar te draaien. Mocht u goed materiaal 

hebben dan houd ik mij aanbevolen. U kunt het nieuwe materiaal opsturen tot uiterlijk 22 

september of op de bijeenkomst bij mij afgeven in Amersfoort. Ik hoop op uw begrip als ik 

vraag om goed en beter materiaal. Voor materiaal wat beter in de rondzendboekjes past kunt u 

contact opnemen met Rob de Leeuw onze rondzendcommissaris. 

---------------- 

Tijdens de bekende postzegelmanifestatie HOLLANDFILA, Barneveld, 24 & 25 Augustus, 

zal de NFV SKANDINAVIË met een kleine stand aanwezig zijn. 

Als lid van de NFV SKANDINAVIË kunt u op vertoon van uw KNBF pas, mits uitgegeven 

door de NFV SKANDINAVIË, één dag naar keuze gratis naar binnen. Deze manifestatie is 

niet alleen voor volwassenen een aanrader maar ook voor de jeugd een leuke ervaring. Op 

zaterdag 25 augustus is er een speciale jeugdfilatelie dag. Dus neem uw (klein)kinderen mee 

naar HOLLANDFILA. 

----------------- 

 

Dat was het weer voor vandaag. Mochten er vragen zijn dan weet u mij te bereiken. 

 

Groeten -- Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

mailto:henk.burgman@gmail.com


-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

 

Denkt u aan het bestellen van de nieuwe catalogi? 

Bestelling + betaling dient vóór 25 augustus bij mij binnen te zijn!! 

 

Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

=============== 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR 

YOUTH 

PROJECT!! 

IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR 

YOUTH 

PROJECT. 

http://www.nfvskandinavie.nl/
tel:%2B%2031%2020%206329018
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.nl/

