
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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De Facit Special Classic 2022 is alweer enige tijd terug verschenen. De prijzen voor onze 
leden als volgt zijn; Afgehaald € 44,-. Verstuurd binnen NL € 52,-. 
Facit Norden 2022 verschijnt begin november. De verkoopprijs in Zweden is nog onbekend. 
Voor onze leden denk ik dat de prijs vermoedelijk rond de € 50 zal liggen exclusief 
verzendkosten. Inclusief de verzendkosten binnen NL zal dit rond de €58 liggen. 

=-=-=-=-=-= 
Verder is de AFA SKANDINAVIEN 2022 catalogus uitgekomen. Deze is verkrijgbaar als "paperback" of met 
een spiraal binding. De Deense winkelprijzen zijn resp. 249 en 299 DKK. In Hollandse Euri wordt dit voor 
onze leden rond de € 30 en € 36 exclusief verzendkosten binnen NL. 
Deze prijzen staan dus nog niet vast. Ik ben mede afhankelijk van het aantal te bestellen exemplaren en de 
portokosten naar NL. Eventuele verschillen zullen na de aflevering in rekening worden gebracht. 
Bestellingen graag naar henk.burgman@gmail.com 

=-=-=-=-=-=-= 
Wist u dat AFA ook een Europa catalogus uitgeeft? Het bestaat uit drie delen West-Europa en drie delen 
Oost-Europa. Ik heb hier de drie delen West-Europa liggen. Meer dan drieduizend bladzijden groot formaat 
pagina's. Winkelprijs DKK 950. In NL verkrijgbaar voor € 135. Deze set is spiksplinternieuw en mag weg voor 
€ 90 + verzendkosten, weegt bijna6 kilo. Wie het eerst komt het eerst maalt!! 
Wie is geïnteresseerd in een flinke stapel NFT's = Norsk Fialelistisk Tidskrift uit periode 2008 - 2020, niet 
compleet. Voor een redelijk/schappelijk bod mag dit ook weg. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Oh ja, vergeet u niet dat u nog maar twee dagen heeft om in de naverkoop nog iets leuks op de kop te 
tikken? Naverkoop sluit op zaterdag 25 september om 23:59 uur. Veel kavels zullen daarna aan de 
inzenders geretourneerd worden en zijn dan niet meer beschikbaar en zullen ook niet in de volgende 
veiling terug komen. U kunt uw wensen opgeven op dit e-mail adres: henk.burgman3@gmail.com. 
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