
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.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INHOUD: 

* Nieuwe uitgave IJslands tarieven boek.  

Brian Flack, de samensteller van het boek Iceland Postal Rates 1870 – 2009, heeft een nieuwe oplage 

uitgebracht. Deze geheel gecorrigeerde editie bevat ook vele aanvullingen die in de bestaande tekst 

zijn opgenomen. Verder zijn er een aantal nieuwe onderwerpen of hoofdstukken toegevoegd. We 

vinden nu ook de tarieven voor diverse diensten die niet eerder vermeld werden of zelfs maar 

bekend waren. 

Hieronder de vernieuwde inhoud zoals aangegeven in de verschijningsbrochure : 

The contents include:  

Inland rates 1870-2009 

Surface rates to Nordic Countries 1870-1992 

Surface rates to all countries Outside of Scandinavia 1875-1992 

Airmail rates 1928-2009 

Early Pioneering Flights: Zeppelin Flights: The Local Post 

Parcel Rates to other countries up to WW2 

This is followed by six appendices:  Íslandspóstur domestic  Parcels 2000-2009: Registration – 

additional services:  Express - letter service – earlier years: Foreign parcelshandling charges:  Rates 

for publishers of books and magazines. 

De prijs komt op 20 GB £ = ± 24 € excl. Verzendkosten GB - NL. 

Misschien kan ik korting krijgen als ik er meerdere bestel. Het scheelt in ieder geval portkosten. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en een exemplaar willen hebben, laat het mij dan z.s.m. weten. Dan kan 

ik snel bestellen. Ik heb begrepen dat de oplage beperkt is. 

Groet 

 



--  

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. 


