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FACIT en andere CATALOGI bestellen 
Veilinglijsten voor 19 september 2015 
Groningen 100 
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FACIT en andere CATALOGI bestellen 
Alle gegevens omtrent het bestellen van de diverse catalogi vindt u op Bladzijde 32 
van Het NOORDERLICHT van juni (Nr. 203). 
 
------------------------------------------------ECHTER!!!!!----------------------------------------------- 
 
Tot op heden waren er nogal wat onduidelijkheden maar ik denk dat we nu 
alles op de rails hebben. 
Hierbij de situatie van dit moment. 
 
De FACIT catalogi : Zoals eerder aangekondigd is de ons vertrouwde Facit Special 
opgedeeld in twee (2) delen. Op de website (Onder het kopje NIEUWS) vind u de 
verschillen tussen de twee. 
Het is mogelijk om een van de twee delen of beide delen te bestellen. 

ALS BIJLAGE NOG WAT EXTRA INFO DIE MIJ ZOJUIST BEREIKTE!!! 
 
De ledenprijs kan ik helaas nog niet vastleggen. Dit heeft namelijk te maken met het 
aantal dat ik bestel plus de daar mee samenhangende vervoerskosten van Zweden 
naar NL (porto). 
Maar ik denk dat de prijzen ongeveer als volgt zullen zijn: 
 

• Facit Special Classic 2016; afgehaald ± 33 €. Verstuurd binnen NL ± 38 €. 
• Facit Norden 2016; afgehaald ± 41 €. Verstuurd binnen NL ± 46 €. 
• Michel Norden 2016; afgehaald ± 56 €. Verstuurd binnen NL ± 61 € 
• Norgeskatalogen 2016; afgehaald ± 48 €, Verstuurd binnen NL ± 53 €. 

Nogmaals : Dit zijn plusminus prijzen.!!!!  
 
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. Ik wil de definitieve bestelling eind van deze week doorgeven. 
 Bij aflevering zal er een verrekening plaatsvinden van het te veel c.q. te weinig 
betaalde. 
--------------------------- 
Zoals nu wel bij eenieder bekend zal zijn, worden er geen veilinglijsten meer 
met het Noorderlicht verstuurd. De lijst is via de website : 
http://www.nfvskandinavie.com 

http://www.nfvskandinavie.com/


te bekijken, te downloaden en uit te printen. Mocht u toch een papieren lijst 
willen hebben maakt u dan 2,50 Euro over op : NL12INGB0005253615 t.n.v. H.P. 
Burgman en vermeld het veilingnummer waar het om gaat. Deze bestelling én 
betaling moet de zaterdag voorafgaand aan de veiling (13 september) bij mij 
binnen zijn!! 
 
Vergeet u ook niet uw schriftelijke biedingen op tijd aan mij toe te sturen? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groningen 100 
 
 
Warm aanbevolen is de "Nationale postzegeltentoonstelling Groningen 100", 
alwaar de vereniging van plan is om met een informatiestand aanwezig te zijn 
 Deze beurs wordt op 5 en 6 september gehouden in sportcentrum de Hullen in 
Roden. 
Dit is de enige tentoonstelling dit jaar waarbij er in de 1e klasse tentoongesteld kan 
worden. 
Ik heb begrepen dat enkele van onze leden daar hun verzameling tentoonstellen 
 een extra reden om deze beurs/tentoonstelling te bezoeken. 
 
Voor onze stand vragen wij mensen die in de buurt wonen en bereid zijn om 
tijdens deze twee dagen enkele uurtjes op de stand te willen staan. 
 
Voor meer informatie : http://www.pvgroningen100.nl 
 
Tot ziens in Groningen!! 
 
 
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN 
MEDEDELINGEN? 
http://www.nfvskandinavie.com 
 
 
 
 

Dit was het weer voor deze keer. 

Ik hoop velen van u zaterdag 19 september op onze bijeenkomst te kunnen 
begroeten. 

 

http://www.pvgroningen100.nl/
http://www.nfvskandinavie.com/

