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Reg le ment rond zend ver keer

Arti kel 1 Alge me ne be pa ling en
a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment, wel ke be trek king heb ben op boek jes met ze -
gels, gel den even eens voor zen ding en van post stuk ken en af stem pe ling en.

b. Aan het rond zend ver keer (hier na aan te dui den als RZV) kan wor den deel ge no men door
ere le den, le den van verd ien ste en ge wo ne le den en ge zins le den. Zij heb ben het recht boek jes 
ter cir cu la tie ten ver koop in te zen den en – voor zo ver zij daar van niet tij de lijk of blij vend
zijn uit ge slo ten – zich voor ing ezon den boek jes van het RZV te laten opnemen.

c. De rond zend com mis sa ris (hier na aan te dui den met RZC) kan be voegd he den de le ge ren aan 
sek tie hoof den.

Arti kel 2 Van de in zen ding en
a. Bij de in zen ding van boek jes moet aan de vol gen de voor waar den wor den vol daan:
1. ge bruik dient te wor den ge maakt van ze gel boek jes, resp. van post stuk map pen, wel ke
door de ve re ni ging te gen de door het be stuur vast ge stel de prij zen be schik baar worden
gesteld.
2. de boek jes wor den op kos ten van de in zen der aan de RZC toe ge zon den. Indien toe zen ding 
per post ge schiedt, die nen de zen ding en aang ete kend te wor den toe ge zon den. De boek jes
die nen uit slui tend het for maat van ca 16x12 cm te heb ben (post stuk ken in omslagen).
3. de ze gels moe ten land bij land in chro no lo gi sche volg or de zijn ing eplakt, op deug de lij ke
wij ze zijn be ves tigd en wel zo da nig, dat zij, zon der te wor den ver wij derd, ook aan de ach -
ter zij de ge heel kun nen wor den be ke ken; ong ebruik te ze gels, die niet wor den ing eplakt,
moe ten deug de lijk ver pakt, doch – zon der de ver pak king te be scha di gen – uitneembaar
worden aangeboden.
4. van be scha dig de en ge re pa reer de ze gels moet naast de ver koop prijs de let ter “G”(ge
schon den) wor den ver meld; van de ge bruik te ze gels waar van de ver nie ti ging niet door de
post is ge schied, moet daar dui de lijk de let ter “GS”(ge le gen heids stem pel) worden geplaatst.
5. op de bui ten zij de van het boek je dient op de daar toe aang ewe zen plaats de to ta le ver -
koop prijs der ze gels te wor den ver meld. Het lid maat schaps num mer van de in zen der dient
even eens te worden vermeld.
6. de ze gels be ho ren te wor den ge num merd vol gens een ca ta lo gus, waar van naam en jaar
van uit gif te op de voor zij de of de bin nen zij de van het boek je die nen te worden aangegeven.
7. de prijs wordt in Euro’s vast ge steld en deze dient on der of bij elke ze gel of se rie ze gels,
vel le tjes, blok jes, FDC’s en post waar de stuk ken dui de lijk en on uit wis baar te wor den ver -
meld. Voorts is het ge wenst aan te ge ven: ge bruikt (o), ong ebruikt met plak ker (x) of post fris
(xx), zo no dig de naam van het land of ge bied, waar van de zegel (s) afkomstig zijn/is.
8. het is ge wenst de ca ta lo gus waar de te ver mel den, doch uit slui tend bo ven het ze gel of de
se rie ze gels. Bij be te re ze gels stem pels doortrekken.
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b. Ter stond na dat één of meer boek jes in diens be zit zijn ge ko men, be ves tigt de RZC schrif te -
lijk de ont vangst daar van aan de in zen der, on der op ga ve van de aang ege ven ver koop prijs,
ge spe ci fi ceerd per boek je, als me de van het num mer, waar on der het/de boek je (s) in het RZV
is/zijn opgenomen.

c. De RZC heeft de be voegd heid om boek jes, wel ke niet vol doen aan de in lid a van dit ar ti kel 
ge noem de voor waar den, dan wel ze gels be vat ten wel ke niet aan re de lij ke ei sen van kwa li -
teit vol doen, te wei ge ren. Onder op ga ve van re den(en) wor den deze boek jes of ze gels door
hem aan de in zen der op diens kosten teruggezonden.

d. Inzen ders of hun erf ge na men heb ben het recht één of meer hun ner ing ezon den boek jes
te rug te vra gen, in welk ge val de te rug zen ding op hun kos ten on mid del lijk zal plaats vin den,
na dat de om loop in de sek tie, waar in de boek jes zich ten tij de van hun ver zoek be vin den, is
beëindigd.

e. Inzen ders of hun erf ge na men kun nen de RZC ver zoe ken om, ter wijl hun boek jes nog in
cir cu la tie zijn, een glo baal be re ken de tus sen tijd se af re ke ning van de op brengst van reeds
ver koch te ze gels te ont vang en. Aan zo da ni ge ver zoe ken wordt steeds vol daan, in dien het
aan de in zen der toe ko mend bedrag Euro 125,- overtreft.

Arti kel 3
De in zen der van post ze gels wordt door het enk ele feit van in zen ding ge acht over tuigd te
zijn van de echt heid der ing ezon den ze gels en van de daar op voor ko men de af stem pe ling en,
ten zij hij het te gen deel uit druk ke lijk heeft aang ege ven. Moch ten in een in zen ding val se ze -
gels of ze gels met val se af stem pe ling en, die niet als zo da nig zijn aang eduid, wor den aang -
etrof fen, of kan daar over ge re de twij fel ont staan, dan kan de RZC be slui ten het
rond zend boek je uit de rou la tie te ne men of de be tref fen de ze gel uit het boek je te ver wij de -
ren en de in zen der ver zoe ken deze aan de ve re ni ging af te staan voor de fal si fi ca ten ver za -
me ling van de Bonds keu rings dienst. In ge val van twij fel kan de RZC be slis sen dat de ze gel
slechts voor rond zen ding wordt toe ge la ten, in dien op kos ten van de in zen der keu ring heeft
plaats ge von den.

Arti kel 4 Van de rond zen ding en
a. De RZC zorgt voor de ver zen ding der boek jes. Indien dat het RZV be vor dert, zal hij kun nen 
over gaan tot het vor men van sek ties, waar in le den zijn bij eeng ebracht naar woon- en/of ver -
za mel ge bied. Indien over we ging en van prak ti sche aard zich daar te gen niet ver zet ten zal de
in de ling der le den daar bij zo da nig ge schie den, dat ie der der deel ne mers bij toer beurt als eer -
ste deelnemer een zending ontvangt.

b. Ie der lid, dat aan het RZV wenst deel te ne men, is ver plicht bij het be stuur een num mer -
stem pel aan te vra gen te gen be ta ling van het daar voor vast ge stel de be drag. Bij be ëindiging
van zijn lid maat schap moet dit num mer stem pel weer aan het be stuur wor den te rug ge zon -
den, waar na geen res ti tu tie van het statiegeld plaatsvindt.
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c. Ie der lid, aan wie boek jes wor den toe ge zon den, heeft het recht daar uit ze gels te ko pen te -
gen de bij of on der de be tref fen de ze gels aang ege ven ver koop prijs. De ei gen dom wordt eerst 
ver kre gen door betaling aan de RZC.

d. Ie der lid, dat deel neemt aan het RZV, moet de vak jes van door hem ge koch te ze gels voor -
zien van een af druk van zijn num mer stem pel. Elke an de re aan dui ding is verboden.

e. Ver wis se ling van ze gels zal tot ge rech te lij ke ver vol ging leiden.

f. Bij ont vangst van een zen ding dient het lid te on der zoe ken, of zich in de boek jes één of
meer open vak jes be vin den, die niet zijn af ge te kend, in over een stem ming met het be paal de
in lid d van dit ar ti kel. Indien dat het ge val blijkt te zijn, dient door het be tref fen de lid in de
be wus te vak jes een aan te ke ning te wor den ge plaatst, lui den de als volgt: “open aang etrof fen 
bij ont vangst door naam plus stem pel num mer”. Bij ont bre ken van één of meer boek jes dient 
een aan te ke ning aan de zen ding te wor den toe ge voegd, lui den de als volgt: “niet aang etrof -
fen het/de boek je(s) bij ont vangst door naam plus stem pel num mer”. Zo wel bij vast stel ling
van open vak jes als bij ont bre ken van één of meer boek jes dient de voor gang(st)er ter stond
te wor den ge waar schuwd, die daar voor aan spra ke lijk is. Het lid doet van het door hem
geconstateerde tevens melding aan de RZC.

g. De le den zijn ge hou den ont -
vang en zen ding en ui ter lijk drie
maal 24 uur (zon- en feest da gen
niet mee ge re kend) na de dag,
waar op de ont vangst plaats -
vond, te rug te zen den aan de
RZC (of het sec tie hoofd), dan wel
door te zen den aan een aang ege -
ven lid, zulks al naar ge lang de
aan wij zing en van de RZC lui den.
Zen ding en mo gen niet on ver pakt 
worden verzonden of afgeleverd. 

Het verd ient aan be ve ling de op -
vol ger, aan wie de zen ding
wordt door ge ge ven / ge zon den,
daar van te le fo nisch of per e-mail 
in ken nis te stel len en een dui de -
lij ke af spraak te ma ken. Bij va -
kan ties of af we zig heid moe ten
zen ding en voor aan vang hier van 
zijn door ge ge ven / ver zon den.

• • • • Ne der land se fi la te lis ten ve re ni ging 'Skan di na vi ë'

19



h. Van af we zig heid lang er dan drie da gen du ren de, ve ran de ring van woon plaats, het heer -
sen van be smet te lij ke ziek te in het ge zin van het lid of zijn of haar om ge ving en van alle an -
de re om stan dig he den, wel ke be lem me rend kun nen wer ken op het func ti o ne ren van het RZV, 
moet het lid tij dig ken nis geven aan de RZC of het sectiehoofd.

i. Het is niet toe ge staan in boek jes an de re op mer king en te plaat sen dan die, wel ke be trek -
king heb ben op ge con sta teer de open vak jes en op de door de in zen der ge maak te fou ten in -
za ke echt heid, num me ring of ca ta lo gus waar de van be paal de ze gels, op door de in zen der
niet ver mel de ge bre ken aan ze gels of an de re frau de. Opmer king en moe ten mede het lid -
maat schaps num mer en de pa raaf van de ma ker ver mel den. De op mer king en mogen
uitsluitend met zacht potlood worden aangebracht.

j. De RZC heeft na over leg met het da ge lijk se be stuur de be voegd heid een deel ne mer, die
zich niet of niet vol le dig aan de in dit ar ti kel weer ge ge ven ver plich ting en blijkt te hou den,
tij de lijk of blij vend van het RZV uit te sluiten.

k. Het tij de lijk of blij vend uit ge slo ten lid ont vangt ten spoe dig ste daar van ken nis ge ving on -
der op ga ve van de re den(en), die aan lei ding tot zijn uit slui ting vorm den. Van een be slis sing
tot blij ven de uit slui ting kan het be tref fen de lid in be roep gaan bij de algemene vergadering.

Arti kel 5 Van de aan spra ke lijk heid
a. De boek jes cir cu le ren voor re ke ning en ri si co van de in -
zen ders. De ve re ni ging is daar om niet aan spra ke lijk voor
scha de door be scha di ging of ver mis sing van ing ezon den
ze gels.

b. De ve re ni ging draagt te gen over in zen ders slechts aan -
spra ke lijk heid voor boek jes, zo lang deze zich ten hui ze
van de RZC en de ove ri ge func ti o na ris sen in het rond zend -
ver keer be vin den, en dan uit slui tend voor de ge beur te nis -
sen waar te gen en tot de be dra gen waar toe een ge slo ten
ver ze ke ring dek king biedt, zoals door de vereniging is
afgesloten.

Arti kel 6
a. Be hou dens ie de re ver ze ke rings dek king, is ie der lid, dat aan het RZV deel neemt, vol le dig
en per soon lijk aan spra ke lijk voor de zich on der zijn be rus ting be vin den de boek jes, van af het 
ogen blik, dat hij de boek jes heeft ont vang en, tot dat hij de boek jes aang ete kend heeft door -
ge zon den, dan wel heeft uit ge le verd aan de ge ne aan wie hij – over eenk om stig de aan wij -
zing en van de RZC  of het sec tie hoofd– ge hou den was door te zen den, dan wel uit te le ve ren
te gen ont vangst be wijs. De aan spra ke lijk heid strekt zich uit tot de han de ling en, die in de be -
tref fen de pe ri o de door der den met of in deze boek jes wor den ge pleegd. 
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b. Een lid wordt ge acht een zen ding boek jes te heb ben ont vang en, zo dra deze te zij nen hui -
ze door hem zelf of een door hem daar toe ge mach tig de in ont vangst is ge no men. Een lid,
aan wie een zen ding aang ete kend per post is toe ge zon den met juis te adres se ring en het
TNT- of een an de re of fi ci ële post ver zen dor ga ni sa tie-ont vangst be wijs heeft ge te kend, resp.
la ten te ke nen, wordt geacht deze zending te hebben ontvangen.

Arti kel 7 Van de fi nan ci ën
a. De RZC is be last met en ve rant woor de lijk voor het gel de lij ke be heer van het RZV. Hij
draagt zorg voor de in ning der ver schul dig de be dra gen van door de le den ge koch te ze gels
en af re ke ning met de in zen ders der boek jes. Hij brengt jaar lijks een schrif te lijk ver slag uit
aan de al ge me ne ver ga de ring.

b. Inzen ders en deel ne mers aan het RZV on der wer pen zich na druk ke lijk aan de boek hou ding 
en ad mi ni stra tie van de RZC, wel ke boek hou ding en ad mi ni stra tie wor den ge acht vol le dig
be wijs op te le ve ren, be hou den te leveren tegenbewijs.
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Arti kel 8
a. Ge lijk tij dig met zijn door de RZC uit het RZV ge no men boek jes ont vangt de in zen der van
de RZC een af re ke ning van de uit zijn boek jes ver koch te ze gels; het to ta le be drag wordt hem 
– on der in hou ding van de door het be stuur vast ge stel de ver koop pro vi sie ten bate van de ve -
re ni ging en van de kos ten van te rug zen ding der boekjes – overgemaakt.

b. Indien de in zen der nog fi nan ci ële ver plich ting en te gen over de ve re ni ging heeft, kun nen
deze in min de ring op het hem toe ko men de be drag worden gebracht.

Arti kel 9
a. De deel ne mer aan het RZV is ver plicht bin nen 7 da gen na door zen ding der boek jes de
daar uit door hem ge koch te ze gel(s) en of post stuk ken te be ta len aan de RZC op de wij ze zo als 
door deze is aang ege ven.

b. Indien een deel ne mer na aan ma ning tot be ta ling hier aan geen ge volg geeft, be slist het be -
stuur om trent de te vol gen ge drags lijn. Alle op de in vor de ring val len de kos ten, zo wel ge -
rech te lij ke als bui teng erech te lij ke wor den op de na la ti ge deel ne mer ver haald; ver re ke ning
met zijn ei gen in zen ding en – voor zo ver deze nog niet uit het RZV zijn ge no men – kan door
het bestuur plaatsvinden.

Arti kel 10 Slot be pa ling en
Over ge schil len, wel ke be tref fen de de toe pas sing van dit re gle ment moch ten rij zen, wordt
naar bil lijk heid door het be stuur be slist.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt met
ing ang van die dag in de plaats van het voorgaande.
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