
LEVERINGSCONDITIES en nadere gegevens 
 
Prijzen : 
-    de lijsten vermelden de verkoopprijzen in euro’s. 
-    geen prijs betekent: momenteel niet op voorraad. 
-    +c betekent: met Certificaat/(Kurz)Befund/Attest (van onafhankelijk keurmeester). 
 
Levering : 
- altijd tegen vooruitbetaling; u krijgt daarvoor wel korting!. 
- Bestellingen van € 20,-- tot € 50,-- : 5% korting. 

Bestellingen van € 50,-- tot € 300,-- : 10% korting. 
Bestellingen van € 300,-- en hoger : 15% korting 
 

- zolang de voorraad strekt. Indien zegels onverhoopt niet voorradig zijn of op korte 
termijn niet geleverd kunnen worden, dan worden zij niet in bestelling gehouden, tenzij 
uitdrukkelijk door U aangegeven.  

- bij bestellingen tot € 150,00 (na aftrek eventuele korting) berekenen wij € 2,00 extra 
voor verzendkosten (verpakking en porto) reguliere post. 

- Indien u verzending als brievenbuspakje wenst dan berekenen wij € 4,00 i.p.v. € 2,00. 
- Indien u aangetekende verzending wenst berekenen wij € 8,00 i.p.v. 2,00 
- Minimale ordergrootte s.v.p. € 20,00. 
- bij artikelen die qua grootte en/of gewicht de brievenbuspost overschrijden 

(bijvoorbeeld bij catalogi, grote vellen) berekenen wij € 8,00 extra in plaats van € 2,00.  
- Bij bestellingen boven € 150,00 (na aftrek eventuele korting) zijn de 

verzendkosten (aangetekend) voor onze rekening.  
-    voor levering buiten NL gelden andere tarieven, op separate afspraak. 
 
Verzending : 
- in neutrale brief/pakket. 
- boven € 150,00 franco aangetekend. 
- met/conform PostNL voor risico koper. 
 
Type-/drukfouten en prijswijzigingen : 
- uitdrukkelijk voorbehouden. 
 
Kwaliteit : 
-      **   = postfris met originele gom (of zonder gom indien zo uitgegeven) zonder 
                plakker(rest). 
      Onze prijslijsten zijn gebaseerd op postzegels in pracht/luxe kwaliteit zoals   
      gebruikelijk voor de desbetreffende zegels. De nummering verwijst naar de officiële 

catalogi van Zonnebloem, Prangko, NVPH, Michel; gebruikt werd de laatste  versie op 
het moment van samenstellen van deze prijslijst. 

  
Garantie : 
      Wij verkopen uitsluitend onbeschadigde zegels volgens de omschreven kwaliteit. 

Eventuele reclames gaarne binnen 7 dagen na ontvangst. Mocht een zegel niet in 
orde zijn of verkeerd zijn geleverd, dan zullen wij deze uiteraard vervangen. Indien dit 
niet mogelijk is volgt direct terugbetaling. Uiteindelijk gaat het erom dat het geleverde 
materiaal beantwoordt aan uw verwachtingen als klant. 


