
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.!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 
http://www.nfvskandinavie.com  of  http://www.nfvskandinavie.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INHOUD: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Danske Forsendelser 1875 - 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Danske Forsendelser 1875 - 2015 
Onder deze titel is de alweer 5e aangevulde, gecorrigeerde en uitgebreide uitgave van het" Groot 
Deense Tarievenboek" verschenen. De laatste uitgave liep tot aan de tarieven in 2003. In deze 
nieuwe uitgave vinden we niet alleen de aangevulde tarieven tot 2015 maar ook zijn er vele 
aanvullingen en correcties doorgevoerd door het hele tijdsgebied heen. Voor de verzamelaar van 
Deense postzegels en brieven is dit een boek onmisbaar. De bespreking van de vorige uitgave kunt u 
op onze website vinden onder het kopje boekbesprekingen - Denemarken. 
(http://www.nfvskandinavie.com/resources/Boekbesprekingen/denemarken/BK_DK_027.pdf) 
 
De winkelprijs bedraagt in DK 215 DKK = ± 30,- € Ik denk dat ik met korting voor onze leden op 
ongeveer 25 € kom exclusief verzendkosten binnen NL. 

Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij dan s.v.p. snel weten via e-mail 
henk.burgman@gmail.com.  Dan kan ik kijken of ze nog met de reeds bestelde AFA Speciaal 
catalogi mee gestuurd kunnen worden. 
 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) P.R. Commissioner and auctioneer  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!  

 
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. 
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