
Beste mensen, 

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

Het is mogelijk dat u voor het eerst deze nieuwsbrief ontvangt. Voorgaande en oudere 
nieuwsbrieven zijn via de website nog na te lezen. 

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: 

 Veilinglijst 195e veiling 

 AVG 

 Bestellen van nieuwe catalogi (Facit, AFA, Michel) 

 

195e veiling 

Zoals al aangekondigd staat de veilinglijst op de site. Houd u er rekening mee dat ik in verband met 
mijn vakantie de schriftelijke biedingen uiterlijk uiterlijk zaterdag 26-05, morgen dus, binnen moet 
hebben. Uiteraard zijn e-mail biedingen ook welkom. 
 
 

AVG 

 
Ten overvloede nogmaals de AVG.  
 
 
Hierbij de conceptverklaring die ook op de website geplaatst is. 
  

http://www.nfvskandinavie.com/
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Geachte leden, 

Het is u niet ontgaan dat Europa onderworpen wordt aan het z.g. PRIVEBELEID AVG. Dit heeft ook 
consequenties voor NFVS en de manier waarop persoonlijke gegevens worden bewaard. In Het 
Noorderlicht nr. 216 van september a.s. en nu al op onze website www.nfvskandinavie.com staat al 
het een en ander. De leden die beschikken over e-mail, waarvan het adres bekend is bij de PR-
commissaris/veilingmeester H. Burgman, krijgen de NIEUSBRIEF. Op deze nieuwsbrief staat al 
uitdrukkelijk dat u deze krijgt als u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kan u rechtstreeks voor de 
nieuwsbrief afmelden als u dat wilt. 

 

Uw gegevens, die u destijds op het inschrijfformulier van NFVS door u zijn ingevuld toen u lid werd, 
worden bewaard bij de secretaris, dat is inclusief uw geboorte jaar en datum van lidmaatschap. Deze 
gegevens zijn uitsluitend bij het secretariaat opgeslagen. 

 

Uw kale adresgegevens, dus alleen adres en eventueel e-mail adres, zijn bekend bij de 
Rondzendcommissaris als deelneemt aan het RZV. Ook die gegevens zijn uitsluitend daar 
opgeslagen.De veilingmeester beschikt over de kale adresgegevens voor de veiling. Na de veiling 
worden alle niet gebruikte gegevens verwijderd. 

 

De penningmeester beschikt over de kale adresgegevens voor incasso (waarvoor u toestemming gaf) 
of girale-contributie inning.  

 

De drukker van Het Noorderlicht krijgt van de secretaris, per Noorderlicht, de kale adressen van u als 
lid. Deze zijn slechts EENMAAL te gebruiken. 

 

Hoe het een en ander verder geregeld wordt verneemt u in september. Vragen kunt u schriftelijk 
stellen of op de bijeenkomst van 2 juni a.s. in Amersfoort. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Christiaan Hertel, secretaris. 

 

 

 

Secretariaat 

F.C.J.K. Hertel 

Urkwal 74 1324HR Almere 

036-5344650 

hertel01@kpnmail.nl 

 

 

* 31(0) 36 5344650 

hertel01@kpnmail.nl 

 

http://www.nfvskandinavie.com/


NFVS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen gevestigd in Houten 
onder nummer 132. NFVS is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder nummer 40341332 van 7 maart 1964. 
 

NFVS is a member of the Royal Netherlands Association of Philatelic Organizations, KNBF, Houten registration 
number 132. NFVS is registered with the Chamber of Commerce at Rotterdam with registration number for 

associations 40341332 dated.7th March 1964. 

 
 

Privebeleid 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 

Hoe de Nederlandse Filatelistenvereniging ‘Skandinavië’ omgaat met uw persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking 
hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een 
persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen 
persoonsgegevens zijn.  

Als u op een aangegeven emailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website 
reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden 
gebruikt om uw verzoek te behandelen en/of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van 
persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. 
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan 
waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBG) 
gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBG is onder andere van 
toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidsorganisaties. Dit betekent dat 
ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere 
vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder 
deze wet vallen. Op grond van de WBG dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon 
daarvan op de hoogte te worden gebracht en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden 
meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk 
meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden. 

 

Copyright 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch 
materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de 
Nederlandse Filatelistenvereniging Skandinavië, en worden beschermd door auteursrechten ©. De 
hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen 
tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te 
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. 

  

  



 

  
 
Bestellen van nieuwe catalogi (Facit, AFA, Michel)  
  
In het jongste nummer van Het noorderlicht staat beschreven hoe u de nieuwe catalogi kunt bestellen. 
Bestel op tijd (vóór 15 augustus) Nabestellingen zullen aanzienlijk duurder zijn door het missen van 
korting en duurdere porto. Het e.e.a. kunt u ook op de website nalezen. 
 
 
Catalogi 2019 bestellen. 
Het word weer tijd om de nieuwe Facit catalogi van 2019 te bestellen. Ik heb nog niet alle 
prijsopgaven binnen maar het gaat waarschijnlijk iets duurder worden als vorig jaar. Dit heeft namelijk 
mede te maken met het aantal dat ik bestel plus de daar mee samenhangende vervoerskosten naar, 
maar ook binnen NL (porto) maar ik denk dat de prijzen ongeveer als volgt zullen zijn:  

 Facit Special Classic 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 43 €. 

 Facit Norden 2019; afgehaald 44 €. Verstuurd binnen NL 51 €. 

 Facit Sweden 2017; afgehaald 29 €. Verstuurd binnen NL 34 €. 

 Michel Norden 2018/2019; afgehaald 61 €. Verstuurd binnen NL 68 €. 

 Norgeskatalogen 2018; afgehaald 50 €. Verstuurd binnen NL 58 €. 

 AFA Danmark 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 42 €. 

 AFA Danmark met spiraalrug 2019; afgehaald 41 €. Verstuurd binnen NL 48 €. 

 AFA Skandinavien 2019; afgehaald 36 €. Verstuurd binnen NL 42 €. 

 AFA Skandinavien met spiraalrug 2019; afgehaald 41 €. Verstuurd binnen NL 48 €. 

 AFA SPECIAL 2016;  deze is nog steeds verkrijgbaar en hier van is de ledenprijs; afgehaald 

78,00 €. Verstuurd binnen NL 87,00 €. 

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. 

Bestel op tijd (vóór 15 augustus).  
 
Nabestellingen zullen aanzienlijk duurder zijn door het missen van korting en duurdere porto. 
 
Groet, 
 
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. 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

