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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

Veiling 208 is gesloten.
Op de website kunt u een overzicht vinden van de kavels met hun eventuele opbrengsten.
De onverkochte kavels staan ter beschikking van hen die in de naverkoop nog iets aan hun
verzameling willen toevoegen.
De naverkoop zal eindigen op 26 december 23.59.
Zo als u weet is er slechts één persoon die de kavels bij elkaar zoekt, inpakt en naar de post
transporteert. Hierdoor zal niet alles vandaag al op de post gaan. Houdt er rekening mee dat
door de feestdagen en alle drukte daaromheen uw verkregen kavels later dan gewoonlijk
kunnen binnen komen.
Voor veiling gerelateerde vragen s.v.p. gebruikmaken van dit specifieke e-mail adres.
henk.burgman3@gmail.com

Auction 208 is closed.
On the website you can find an overview of the lots with their possible yields. The unsold
lots are available to those who want to add something to their collection in the after-sales.
The after-sale will end on December 26nd, 23:59 hours.
As you know there is only one person who collects the lots, packs them and transports them
to the post. As a result, not everything will be posted today. Please note that due to the
holidays and all the crowds around it, your acquired lots may arrive later than usual.
For auction related questions please use this specific email address.
henk.burgman3@gmail.com
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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.

