
         
Geachte  rondzendleden, 

 

n.a.v. een aantal gebeurtenissen (vermiste rondzending, verwisselen van zegels en niet afgerekende 

lege vakjes),  is het zeer noodzakelijk om weer naar de (spel)regels van het rondzendverkeer te kijken. 

Het is dan ook van het grootste belang dat u het onderstaande doorleest en ook hiernaar handelt. 

 

1. Een zending dient uiterlijk 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) na de dag waarop 

de ontvangst plaatsvond, aan een opvolger overhandigd te worden of aangetekend opgestuurd 

te worden. Bij een aangetekende zending moet de geadresseerde tekenen voor ontvangst. Op 

die manier bent u er zeker van dat het pakket altijd op het juiste adres wordt afgeleverd.  

2. Een betaling van het uitgenomen bedrag dient binnen 7 dagen overgemaakt te worden naar 

rekening NL59 INGB 0000 7144 30 t.n.v. N.F.V. Scandinavië sectie Z,   Amsterdam. 

3. Bij het doorsturen/brengen van de rondzending wordt eerst bij de ontvanger geïnformeerd of 

deze het pakket in ontvangst kan nemen. 

4. Na overhandiging van een rondzending dient het kaartje door de ontvanger te worden 

getekend en te worden opgestuurd naar het sectiehoofd, dit is tevens het bewijs dat een 

overdracht heeft plaatsgevonden. Is het opsturen van het kaartje onverhoopt niet mogelijk, stel 

dan het sectiehoofd telefonisch of per e-mail op de hoogte van de overdracht. Op die manier 

weet het sectiehoofd waar de rondzending zich bevindt. 

5. Indien u het pakket per post aangetekend verstuurt, dient u het verzendbewijs te bewaren als 

bewijs totdat u de volgende rondzending heeft ontvangen. 

6. Ieder lid is volledig en persoonlijk aansprakelijk vanaf het ogenblik dat hij de rondzending 

heeft ontvangen totdat hij deze aan zijn opvolger heeft overhandigd of aangetekend heeft 

opgestuurd. 

7. Een lid wordt geacht een rondzending te hebben ontvangen, zodra deze door of namens  

hem /haar in ontvangst is genomen en het kaartje is afgetekend. 

8. Een lid, aan wie de rondzending per aangetekende post is toegezonden en deze voor 

ontvangst heeft getekend, wordt geacht de rondzending te hebben ontvangen. 

9. Bij ontvangst dienen de boekjes/enveloppen nagekeken te worden op niet afgestempelde lege 

vakjes. Bij constatering van een leeg vakje dient u terstond daarover contact op te nemen met 

uw voorganger, en het sectiehoofd, anders bent u zelf verantwoordelijk voor de ontstane 

schade. 

10. Verwisseling van zegels is te allen tijde verboden en strafbaar. 

11. Bij uitname uit een boekje of envelop dient u alle vakjes met uw lidnummerstempel af te 

stempelen. 

 

Het reglement rondzendverkeer is opgesteld om het rondzendverkeer goed te laten verlopen en 

allerminst om het plezier van het verzamelen bij u weg te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob de Leeuw 

Rondzendcommissaris N.F.V. Scandinavië 

J.H. van Heekweg 42 

1025 MC Amsterdam 

Telefoon 020-6340880 

Email: r.j.deleeuw@hetnet.nl 


