
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 
http://www.nfvskandinavie.nl 

 

 
INHOUD: 

 AFA 

 CATALOGI bestellen 

 Nieuwe AFA Special in de maak! 
 

AFA 
Ondertussen heb ik ook vanuit Denemarken de verse info betreffende de AFA Catalogi binnen gekregen. 
Hier zijn de prijzen een fractie omhoog gegaan. Voor onze leden komen de prijzen waarschijnlijk op:  

AFA Danmark 2016;     afgehaald € 33,-.   Verstuurd binnen NL € 38,-  
AFA Danmark met spiralrug 2016;   afgehaald € 38,-  Verstuurd binnen NL € 43,-  
AFA Skandinavien 2016;    afgehaald € 33,-  Verstuurd binnen NL € 38,- 
AFA Skandinavien met spiraalrug 2016;  afgehaald € 38,-   Verstuurd binnen NL € 43,-  

plusminus
Bestellen 
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. 
 
Verder is er in November een uitgave van de langverwachte AFA Special gepland. 
De laatste uitgave is alweer van 2008. Een aantal nieuwe rubrieken / artikelen / aanpassingen die er in 
komen zijn o.a: IJsland geheel in kleur met variëteiten en plaatfouten. Veel brieven en verzendingen 
worden behandeld. Watermerken bij de Deense zegels worden extra behandeld. Een extra hoofdstuk 
over essays en proeven.etc. De winkel prijs komt op DKK 695. Maar voor onze leden hoop ik weer een 
mooie korting te bedingen. Laat mij weten of u geïnteresseerd bent dan kan ik in onderhandeling met de 
uitgever gaan. Hoe meer interesse hoe hoger de korting. 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  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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