
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    

 
 

Inhoud Nieuwsbrief 
 

• Nieuwe catalogi. 

• Veiling 203/204. 

 
Nieuwe catalogi. 
Zoals eerder aangegeven kunt u diverse nieuwe catalogi bestellen. Zie de voorgaande nieuwsbrief. 
Wacht u s.v.p. niet te lang. In één keer bestellen scheelt in de te verkrijgen korting en in de verzendkosten. 
 

 
Veiling 203/204. 
Wederom zijn er nieuwe afbeeldingen op de site geplaatst en is de lijst met beboden kavels aangepast. 
Wacht s.v.p. niet tot het laatste moment met bieden. Ik verzoek u allen om het weekend en de maandag mij 
niet meer te bellen met vragen. Ik heb al mijn (vrije) tijd nodig hebben om de veiling af te ronden en de 
kavels te vergaren en te versturen. 
 
Bij diverse biedlijstjes merk ik dat bieders zich niet bewust zijn van de vaste biedstappen. 
De biedingen die niet voldoen aan deze biedstappen heb ik naar boven afgerond op de correcte volgende 
biedstap. 
 

19 september 2020 
 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Mocht u daar een probleem mee hebben dan hoor ik dat wel. Dan zal ik dat bod laten vervallen. 
Hieronder nog even de correcte biedstappen. De biedverhoging gebeurt in stappen en wel als volgt: 
 
Van € 1 tot € 10 euro met een verhoging van € 0,50 
 
Van € 10 tot € 50 euro met € 1,00   
(een bod van € 11.50 wordt dan € 12 het volgende bod wordt dan € 13,-) 
 
Van € 50 tot € 100 euro met € 2,00 
(een bod van € 55.50 wordt dan € 56 het volgende bod wordt dan € 58,-) 
 
Boven € 100,-  met € 5 euro (een bod van € 101.50 wordt dan € 105,- het volgende bod wordt dan € 110,-) 
 

Bij gelijkluidende biedingen heeft het eerste bod voorrang. 
 

U heeft vandaag (19 september 2020) nog tot en met 23.59 uur de tijd om uw  

biedingen per e-mail in te sturen, naar: henk.burgman3@gmail.com  
 

 

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

