
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: 

 Naverkopen veiling 194 

 Overwegingen bij het rondzendverkeer 

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

Naverkopen veiling 194  

Nog 5 dagen kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om in de naverkoop iets van uw gading te 

pakken te krijgen. Op de website, onder het hoofdstuk "VEILING", kunt u de resultaten van de veiling 

vinden waarin de nog verkrijgbare kavels ook terug te vinden zijn.  

Mocht u nog iets aan willen schaffen stuur mij dan een mailtje met het door u begeerde. Succes! 

Op zondag 18 maart sluit de naverkoop!!!  

Dus sla nog snel uw slag!! 

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

Overwegingen bij het rondzendverkeer.  

Waarschijnlijk ten overvloede, maar ook via deze manier wil ik graag uw aandacht vestigen op de 

bijlage met betrekking tot het rondzendverkeer. Deze is hier onder bijgevoegd. 

 

Dit was het voor deze keer. 

Groet, 

Henk P. Burgman 

--  

Regards, 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner and auctioneer  



of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- -DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA-

http://www.nfvskandinavie.com 

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.com voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

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

PLEASE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Rondzendcommissaris 

 R.J. de Leeuw 

 J.H. van Heekweg 42 

 1025MC Amsterdam 

 0206340880 

 r.j.deleeuw@hetnet.nl  

 

 

 

NFVS. 4821 Maandag 12 maart 2018 
 

 

Rondzendverkeer 

RONDZENDING VERDWENEN 

 
Geacht rondzendlid, 

 

Het gebeurt gelukkig niet al te vaak, maar in februari jl. is een rondzending (t.w.v. € 3000.=) 

enige tijd zoek geweest. 

Bij het zoeken naar het verdwenen pakket is het duidelijk geworden dat de volgende 

aandachtspunten nog altijd heel belangrijk zijn en ook blijven: 

 

Zet als afzender uw adres op de voorzijde van het pakket, als het pakket niet af te 

leveren is kan en zal het geretourneerd worden aan de afzender. 

 

Adresseer correct en goed leesbaar. 

 

Verzend het pakket aangetekend via Post.NL. 

 

Bewaar het verzendbewijs en ga aan de hand van de Track en Trace code ook na of het 

pakket bij de geadresseerde is afgeleverd. U dient dit bewijs te bewaren tot het moment 

waarop u een nieuwe rondzending ontvangt. Er wordt n.l. geen nieuwe rondzending 

gestart voordat de oude rondzending bij het sectiehoofd is binnengekomen.  

 

Stuur het kaartje dat bij de rondzending zit naar uw Sectiehoofd of stuur hem een e-

mail. 

 

Stuur het pakket aangetekend door of breng het, persoonlijk, uiterlijk na 3 werkdagen 

naar de volgende deelnemer op de lijst. 

 

Uw betaling van de uitgenomen zegels dient u binnen 7 dagen te voldoen. 

 
Als deelnemer aan het rondzendverkeer wordt u gevraagd om bovenstaande regels na te 

leven. 

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het goed verzenden/overdragen van het pakket. 

Die verantwoordelijkheid betreft ook een eventuele financiële schade voor de vereniging. 

 

Rob de Leeuw 

Rondzendcommissaris 

NFV Scandinavië 


