Beste mensen,
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor
hebben opgegeven. 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 nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 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, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN
MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.com
--------------------------INHOUD:
AANGETEKENDE POST
MOOIE AANBIEDING BIJ NORDFRIM
--------------------------AANGETEKENDE POST
Post.Nl heeft het systeem voor het verzenden van aangetekende post aangepast. Bij afgifte van het
pakket wordt er een grote adressticker uitgeprint, als dat goed is klopt het met de adresgegevens van
de geadresseerde die u op het stuk vermeld heeft.
Maar als je aan dezelfde kant waar het adres staat ook nog je afzenderadres op schrijft, loopt de
computer tegen twee adressen aan en dan is de kans groot dat hij retour afzender gaat. Op het
moment dat je tegen de bezorger of bij het afhaal loket zegt, dat het adres goed is, gaat hij weer de
verwerking in, maar dan loopt het weer mis.
Het beste is om het adres te vermelden aan de voorzijde van het pakket of brief en op de achterzijde
het adres van de afzender te vermelden.
Ook wordt het afgeraden om het adres met postzegels in een folie te verpakken, daar door de
schittering bij het inlezen door de computer dit pakket ook niet verwerkt kan worden. Dus gewoon
zegels plakken op de verpakking en of enveloppe.
---------------------------

MOOIE AANBIEDING BIJ NORDFRIM
De Deense uitgever van de diverse AFA catalogi "NORDFRIM" heeft op dit moment een leuke
aanbieding. De AFA Julekatalog Norden 2012 + de aanvulling van 2017 ( Bestelcode AFAJ12T ) – is
daar nu te koop voor € 37,50 + € 5,00 verzendkosten –
Als je deze catalogi los bestelt betaal je € 60 voor de Norden 2012 en € 19,50 voor de aanvulling +
dan nog de verzendkosten.
Dus mocht u deze set nog willen hebben dan is dit het moment.
-------------------------Groet
-Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner and auctioneer
of:
-NFV "SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://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.

