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Inzendvoorwaarden 
Veiling NFVS 

 
Inzendvoorwaarden 
Ingezonden kan worden alles wat verzamelwaardig is op het gebied van postzegels, poststukken, 
brieven e.d. betrekking hebbend op het verzamelgebied van de NFV Skandinavië. Boeken en 
verzamelingen kunnen ook op de samenkomst worden meegebracht. Indien voorzien van de 
naam van de eigenaar, omschrijving en inzetprijs worden deze kavels op een speciaal bestemde 
tafel uitgestald. Neemt u wel even contact op met de veilingmeester. Aansluitend aan de veiling 
van de andere kavels worden de boeken en verzamelingen geveild. Deze onverkochte boeken en 
verzamelingen dienen de eigenaren weer mee naar huis te nemen. De kosten voor de inzenders 
bedragen 10% van de opbrengstprijs en de eventuele retourkosten van de niet verkochte kavels.  
Indeling en verkaveling geschiedt naar het inzicht van de veilingmeester. De kavels worden voor 
de 2e maal ingezet voor min 15% en voor de 3e maal min 25% van de voorgaande inzet. De 
afrekening geschiedt ca 5 weken na de veiling. 
 
Plaats van de veiling 
 
De veilingen van NFV Skandinavie worden gehouden in Sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan 
15,  3818 HK, te Amersfoort. Het gebouw ligt recht tegenover het station NS, ca 5 minuten lopen 
vanaf het station. Er is parkeergelegenheid op de parkeerplaats van de Firma KWA, 
Regentesselaan 2, 3818 HJ; voor Amicitia langs, rechts aanhouden en ± 100 m doorrijden aan 
uw rechterkant. Het parkeren voor en achter de sociëteit is alleen toegestaan voor mensen 
met veel materiaal en minder valide leden die schriftelijke toestemming hebben gekregen 
van het bestuur. 
 
 Omschrijving van de kavels 
 
PF = Postfris, PL = ongebruikt/met plakker, ZG = Zonder Gom, GB = Gebruikt. 
De kavels zijn van prima kwaliteit tenzij anders vermeld. De nummering is op basis van de Facit 
catalogus, tenzij anders vermeld. Kat.w. is (tenzij anders aangegeven) in Zweedse (Facit) 
kroon en de inzet in Nederlandse EURO.  
 
"Door deelname aan de veiling, in welke hoedanigheid dan ook, verklaart u op de hoogte te zijn 
van het veilingreglement en deze als zodanig te accepteren." 
 
 

ALLE KAVELS WORDEN GEVEILD EN ALLE VEILINGEN GEORGANISEERD  
 

 ONDER HET REGLEMENT VEILING ZOALS  
 

OPGENOMEN IN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE NFVS  
 

IN TE ZIEN OP DE WEBSITE ONDER VERENIGINGSVERSLAGEN: 

 
statuten-reglementen.pdf 


