
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.!! 
--------------------------- 
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Nieuwe website 
De nieuwe website is online!! Als u in uw adresbalk het volgende intypt: 
www.nfvskandinavie.com 
  
 
dan komt u er vanzelf! 
De oude site zal niet meer aangevuld worden en op een gegeven ogenblik zal 
die dan ook verdwijnen. we proberen wel alle relevante onderwerpen over te 
zetten op de nieuwe site. Dit kost echter veel tijd en zoals al eerder aangehaald; 
wij zijn, en dus ook de webmasters, allemaal maar vrijwilligers die dit in hun 
vrije tijd en belangeloos doen.  
Uiteraard loopt nog niet alles vlekkeloos en kunnen er kleine probleempjes 
voorkomen. Een van die probleempjes is dat bij het openen van documenten met 
Firefox, bijvoorbeeld de veilinglijst, dat het document niet goed weergegeven wordt. 
Echter als het document gedownload wordt en u het dan opent wordt het wel goed 
weergegeven. 
We werken nog steeds aan het verbeteren van de site en hopen dat ook de leden 
ons hun bevindingen en eventuele wensen doorgeven.   
 
Alle opmerkingen / aanvullingen / verbeteringen voor de “nieuwe” site graag mailen aan 
rieneke@kuin.com 

Stuurt u mij dan svp ook een copietje (CC-tje) van deze opmerkingen etc aan mij dan 
weet ik ook waar het over gaat.   
 
--------------------------- 
Veiling nr. 178 

Zoals gezegd is de veilinglijst ook in te zien op de nieuwe website. Op de oude 
website zal de veilinglijst niet geplaatst worden. 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:rieneke@kuin.com


Het is een veiling met een kleine 600 kavels. Dit i.v.m. de jaarvergadering waardoor 
er iets minder tijd voor de veiling zal zijn. 
Vergeet niet uw schriftelijke biedingen voor zaterdag 7 juni opgestuurd te 
hebben.!!! 
--------------------------- 
Het bestellen van de diverse catalogi 

In de papieren veilinglijst die u bij het Noorderlicht heeft ontvangen vindt u ook alle 
gegevens die u nodig heeft voor het bestellen en betalen van de diverse nieuwe 
catalogi zoals onder andere de FACIT en de NORGESKATALOGEN. Ook andere 
catalogi en boeken kunnen besteld worden. Ik zal mijn best doen om ook deze met 
korting voor u te verwerven.  
Ik ga na 17 augustus de catalogi bestellen, zodat ik (hopelijk)  deze op de 
bijeenkomst van 20 september kan uitleveren. Als uw betaling niet vóór 17 
augustus bij mij binnen is ga ik uw bestelde boek(en) niet inkopen!!!  
 
Voor alle zekerheid vermeld ik hieronder nog even alles zodat er geen misverstanden 
kunnen ontstaan! 
Mocht u toch nog vragen hebben laat het mij dan even weten. 
--------------------------- 
--------------------------- 
   

Bestellen Facit Special 2015 en Norges Katalogen. 

  

Beste leden,  
  
De nieuwe FACIT Special 2015 is rond 1 september in Zweden verkrijgbaar. Zoals 
gewoonlijk kijken vele verzamelaars uit naar deze jaarlijkse uitgave. Ook dit jaar zal ik deze 
catalogus voor onze leden met een aantrekkelijke korting kunnen leveren. 

  

De prijs die ik beding is afhankelijk van het aantal bestelde catalogi. 

Door dat er steeds minder Facit’s besteld worden komt de inkoopprijs onder druk te staan. 
Normaal neem ik een aantal af en probeer deze dan af te zetten. Echter ook dit jaar zal ik 
exact dat aantal catalogi bestellen die daadwerkelijk bij mij besteld en betaald zijn. De 
vrachtprijs voor het verzenden van de catalogi naar Nederland is ook van invloed op de prijs. 
Deze kosten zijn in opwaartse richting bijgesteld en kan ik op dit moment niet goed schatten. 
Het gewicht van de Facit is boven de 1 kilogram gekomen en ook het aantal pagina’s is 
toegenomen waardoor de Facit te dik is geworden voor brievenbus bezorging. Hierdoor moet 
de Facit als pakket verzonden worden. Voor het verzenden binnen Nederland inclusief een 
stevige verpakking moet u op ongeveer 8,50 Euro rekenen. Ik heb de prijs voor een 
afgehaald exemplaar dit jaar op 48,00 Euro gehouden. Hopelijk gooit de vrachtprijs (Zweden 
– NL) geen roet in het eten. 
  

Voor de Noorwegen verzamelaar kan ik ook de Norges leveren. De prijs voor deze 
catalogus komt op ongeveer 47,00 Euro. Ook hier geld het portoprobleem. 



  

Ook alle Michel catalogi kan ik met korting voor onze leden verzorgen. 

De Michel NORD-EUROPA katalog 2014/15 kan ik u voor ± 50,-- Euro leveren. 

  

De prijzen worden, bij benadering, dus:  

  

Facit Special 2015 afgehaald; €  48,--. Per post opgestuurd binnen NL; € 56,50. 

Facit Postal VIII afgehaald; € 48,--. Post bezorgd binnen NL € 56,50. 

Facit Sverige (Zweden catalogus) afgehaald; 23,--. Postbezorgd binnen NL; 26,50  

Norges afgehaald; € 47,--. Per post opgestuurd binnen NL; € 55,50. 

Michel NORD-EUROPA katalog 2014/15 afgehaald: € 51,--. Per post opgestuurd binnen 
NL; € 59,50. 

  

Eventuele prijsverschillen zullen 
verrekend worden bij aflevering!!! 

  

Bestellingen/betalingen MOETEN vóór 17 augustus bij mij binnen zijn!!!!! 

  

Mocht u andere boeken of catalogi (Bijv. AFA Danmark en Skandinavië) willen 
aanschaffen neem dan even contact met mij op.  
Bestellen kan d.m.v het overmaken van het benodigde bedrag en vermeld het door u 
gewenste op uw overschrijving.  

Maak vooral het correcte bedrag over op Giro NL12INGB0005253615, t.n.v. H.P. Burgman 
te Amsterdam. 

 
Henk P. Burgman  
  
020-6329018  

henk.burgman@gmail.com 
 

--------------------------- 

mailto:henk.burgman@gmail.com


--------------------------- 
Beurzen 

/Tentoonstellingen 
 

Zoals gewoonlijk wil ik u attent maken op de eerste beurs waar wij als NFV 
SKANDINAVIË wederom acte de présence geven. 
 

Eind augustus (29 en 30 augustus) wordt de bekende HOLLANDFILA in de 
Veluwehal te Barneveld gehouden. Daar zullen wij beide dagen aanwezig zijn. 
 

Postex 2014 
 

Zoals genoegzaam bekend zal zijn sluiten wij ons jubileum jaar af met een 
gejureerde tentoonstelling van een aantal van onze leden. 
 Ik raad u aan om, als u een paar mooie verzamelingen wil zien, deze kans niet 
voorbij te laten gaan en onze stand daar te bezoeken. 

Alvast ver vooruitlopend maar toch al wel de moeite waard om te vermelden is het 
volgende: op 5 en 6 september 2015 zal de Groningse vereniging PVG 
 een nationale tentoonstelling (GRONINGEN 100) organiseren met o.a. 
verzamelingen in de 1e en 2e klasse. Dit belooft weer iets moois te worden. Ik houdt 
u op de hoogte. 
 
 
 

Groeten /  
Regards 
 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner 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!  

=============== 

 

 

http://www.nfvskandinavie.nl/
tel:%2B%2031%2020%206329018
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.nl/

