Nieuwsbrief NFVSkandinavië

23 oktober 2020

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

* Geplande bijeenkomst 28 november.
* Bestellen nieuwe catalogi.
* Aangepaste veilingregels.

Geplande bijeenkomst 28 november.
Gezien de huidige stand van zaken en de strengere regels rondom het COVID-19 virus, hebben wij besloten
om ook de bijeenkomst van 28 november af te zeggen. Ik zal wel proberen een schriftelijke veiling klaar te
maken maar die zal waarschijnlijk later plaats vinden want 28 november is voor mij denk ik niet te halen.

Bestellen nieuwe catalogi.
Van de Facit heb ik nog steeds geen prijzen door gekregen voor de dit jaar te verschijnen Sverige (winkelprijs
± € 43) en Postal (winkelprijs ± € 57) catalogi. Deze twee zullen midden november verschijnen.
Beide delen zullen een harde kaft hebben en de Postal zal nu in kleur worden uitgebracht.
- De AFA Danmark 2021 gebonden komt, voor onze leden, op € 44, de Spiraalband op € 50.
Dit is excl. verzendkosten binnen NL. (€ 8).
- De Michel catalogi deel 10 Scandinavië, ZONDER FINLAND, en deel 11 Finland, Åland + Baltische gebieden,
komen op ± € 44,- excl. verzendkosten.
Ik kan alle delen leveren dus ook van andere landen/gebieden/thema's.
- S.v.p. zo spoedig mogelijk bestellen bij mij (henk.burgman@gmail.com) of telefonisch (020-6329018).

Nieuwe/aangepaste regels voor kavels met een inzet "BOD".
Bij kavels die in de veiling ingezet worden voor BOD zal het bieden beginnen op een inzet van € 1,-.
Dus het inzet/openingsbod bod is € 1,-.
De volgende biedstap is + € 0,50 dus € 1,50.
Als iemand schriftelijk € 10,- biedt en er is geen lager bod dan krijgt de € 10 bieder het kavel voor € 1,50
toegewezen.
Indien er door een andere bieder € 6,50 geboden word dan krijgt de € 10 bieder het kavel voor € 7.
Is er een bieder die € 15 biedt dan krijgt de € 15 bieder het kavel voor € 11 (€ 10 + één biedstap).
Verduidelijking voor schriftelijke biedingen die niet conform de biedstappen worden uitgebracht /
ingeleverd.
Schriftelijke biedingen die niet conform de biedstappen worden ingeleverd zullen worden terug gebracht
naar de hoogste biedstap die onder het incorrecte bod ligt.
Voorbeeld: Een kavel heeft een inzet van € 500. De volgende biedstap is € 505.
Een schriftelijke bieder biedt € 504. Dan zal de bieding genoteerd worden voor € 500.
Als er geen andere biedingen zijn dan krijgt de € 504 bieder het kavel voor € 500.
Een eventuele hogere bieder dient dan € 505, de vermeerdering naar de volgende biedstap te bieden, om
het kavel te "winnen".

Groet
Henk P. Burgman
Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
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NL-1021 VW Amsterdam
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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.

