
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 DE MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN 

MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com  of  http://www.nfvskandinavie.nl 

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

 

INHOUD: 

NIEUW!!! FACIT Zweden 2017. 

Medio maart word de nieuwe Facit Zweden gepubliceerd. Uiteraard is de inhoud bijgewerkt 

tot 1 januari 2017. Verschillende rubrieken zijn bijgewerkt en ook een paar nieuwe rubrieken 

zullen te vinden zijn. Voor meer informatie zie onderaan dit bericht. 

De ledenprijs kan ik nog niet mededelen, zoals gewoonlijk is het e.e.a. afhankelijk van het 

aantal te bestellen exemplaren maar zal vermoedelijk rond de € 30,00 komen te liggen. 

Laat mij s.v.p. weten of u geïnteresseerd bent. 

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

Tot aanstaande zaterdag op de vergadering/bijeenkomst/veiling in Amersfoort. 

Groet 

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 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.nl/
http://www.nfvskandinavie.com/


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. 

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

 

 

  

 

 

Pre-order FACIT Sverige 2017! 

 

This year's edition of FACIT Sverige will be released mid-March, but you may 

pre-order it from us right now! 

 

FACIT Sverige 2017 features all Swedish stamps from the beginning in 1855 until 

31 December 2016. All values are described with prices for unused (both hinged 

and never hinged) as well as cancelled stamps and with all the different stamp 

designs depicted in colour. The catalogue is written in Swedish (with most parts in English as well) and is 

very user-friendly. A gift from PostNord is also enclosed! 

 

NEW: All Swedish Maximum Cards pictured! 

Among the contents of this year's edition: 

* The Swedish private local post is updated with all the latest issues. 

* Updated section with the very rare labels from ”Jämtlands Kommunikationsbolag” (J.K.B.) and tags    

    from ”Adams Express” in Stockholm. 

*  A page featuring ”Minne af Stockholms Stadspost”. 

*  Brand new section about the Maximum Cards, pictured in the catalogue for the first time using no  

    less than 550 images. 

* A gift from PostNord in the form of a Maximum Card. 

* Updated membership roster for the Swedish Stamp Dealers Association. 

* No less than 352 pages. 

Price SEK 300. 

  

 

mailto:henk.burgman@gmail.com
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