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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: 

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

Bijeenkomst en veiling 9 juni 

FACIT en andere catalogi 

Nieuw veiling materiaal en retouren. 

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

Morgen zal onze bijeenkomst zo als gewoonlijk weer in Amersfoort gehouden worden 

en ik hoop dan weer velen van u te mogen begroeten. 

 

Voor de veiling heb ik al diverse schriftelijke biedingen binnen en ingevoerd. Deze 

veiling is een beetje een opruim veiling. Ik hoop veel materiaal kwijt te raken want 

veel materiaal zal niet meer opnieuw ingezet worden. 

Voor de veilinglijst (als u die niet meer kan vinden) kunt u op onze site terecht. 

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

Vergeet u niet op tijd uw nieuwe catalogi te bestellen? 

Morgen zal ik een intekenlijst meenemen. Dan kunt u aangeven welke catalogus u 

wilt hebben (FACIT - NORGESKATALOGEN, AFA etc.) en kunt u meteen betalen. 

Komt u niet naar Amersfoort maak dan het benodigde bedrag over op 5253615 tnv 

H. Burgman te Amsterdam. Vergeet u niet te vermelden welke catalogi u wilt hebben. 

Bij het laatste NOORDERLICHT zat een overzicht met prijs indicaties. Ook deze info 

is op onze web-site terug te vinden. 

Mocht u niet vermelde boeken/catalogi willen bestellen neemt u dan even contact 

met mij op. 

Bestellingen en betalingen moeten vóór 17 augustus binnen zijn. Wie te laat is vist 

achter het net. 



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

Morgen neem ik ook retouren mee. Dit zijn kavels die reeds een aantal keren in de 

veiling zijn geweest en niet verkocht zijn. 

Verwacht u retouren en u wilt ze toch nog een keer, tegen een verlaagde inzet, 

opnieuw aanbieden laat het mij dan even weten. Dat scheelt mij weer gesleep. 

Eventueel nieuw materiaal, voor volgende veilingen, mag u morgen ook 

meebrengen. Ik kan best wel goed, nieuw materiaal gebruiken. 

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

Hopelijk tot morgen.!! 

 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-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 

 

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. 
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