
Beste mensen, 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het 
e-mail adres bij mij bekend is. 

 Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. 
 
Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan 
zal ik u uit deze lijst verwijderen. 

Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en 
informeer mij omtrent hun e-mail adres. 

Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com   

 

INHOUD: 

 FACIT 2018 bestellen. 

 Correctie e-mail adres secretaris. 

 Naverkopen Veiling 191 

 Leuke postzegel link 
 

 
FACIT 2018 bestellen. 
Het word weer tijd om de nieuwe Facit catalogi van 2018 te bestellen. 
Ik heb nog niet alle prijsopgaven binnen maar het gaat ongeveer het zelfde worden als vorig 
jaar. ik heb de prijzen van vorig jaar met 1 € verhoogd. Dit heeft namelijk mede te maken 
met het aantal dat ik bestel plus de daar mee samenhangende vervoerskosten naar NL 
(porto) maar ik denk dat de prijzen ongeveer als volgt zullen zijn:  

Facit Special Classic 2018; afgehaald 35 €. Verstuurd binnen NL 41 €. 

Facit Norden 2018; afgehaald 43 €. Verstuurd binnen NL 49 €. 

Facit Sweden 2017; afgehaald 29 €. Verstuurd binnen NL 33,50 €. 

Michel Norden 2017/2018; afgehaald 60 €. Verstuurd binnen NL 66 €. 

Norgeskatalogen 2018 ; afgehaald 50 €. Verstuurd binnen NL 56 €. 

AFA Danmark 2018; afgehaald 35 €. Verstuurd binnen NL 41 €. 

AFA Danmark met spiraalrug 2018; afgehaald 40 €. Verstuurd binnen NL 46 €. 

AFA Skandinavien 2018; afgehaald 35 €. Verstuurd binnen NL 41 €. 

http://www.nfvskandinavie.com/


AFA Skandinavien met spiraalrug 2018; afgehaald 40 €. Verstuurd binnen NL 46 €. 

AFA SPECIAL 2016;  deze is nog steeds verkrijgbaar en hier van is de ledenprijs; afgehaald 
78,00 €. Verstuurd binnen NL 86,00 €. 

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. 

 

Correctie e-mail adres secretaris. 
In sommige publicaties staat het e-mail adres van onze secretaris - Chris Hertel - verkeerd 
afgedrukt. 
 
Het enige en tevens juiste en correcte e-mail adres is : hertel01@kpnmail.nl 

 

Naverkoop veiling 191 
 
De naverkoop van veiling 191 sluit over enkele dagen. Dus mocht u nog iets willen 
aanschaffen kijkt u dan op de website. Daar vind u niet alleen de veilinglijst maar ook een 
overzicht van on- en verkochte kavels. 
 
Doe er uw voordeel mee want veel kavels zullen niet in de volgende veiling opnieuw ingezet 
worden. 

 

Leuke postzegellink 

Verder kreeg ik onlangs nog een leuke link toegestuurd. Een leuk verhaal over het wel en 
wee van postzegelend Nederland, maar ook met wat harde feiten er in verwerkt. 
Leuke link: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/waar-blijven-de-jonge-post-zegelaars-
10220382-a1560488 

 

Groet / Regards, 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 P.R. Commissioner and auctioneer of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- -DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.com 
 

Postaladdress: Spechtstraat 70 
NL-1021 VW Amsterdam 
NEDERLAND 
Tel: + 31 20 6329018 
henk.burgman@gmail.com 
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Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.com voor meer informatie en 
nieuwe boeken!  

 
PEASE 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. 

 

http://www.nfvskandinavie.com/

