KAVELOMSLAG

Handleiding :
Uw persoonlijke inzendernummer is voor iedere veiling gelijk. Indien u niet weet
wat uw inzendernummer is, kunt u dit opvragen bij de veilingcommissie.
Het volgnummer is voor uw en ons gemak en wordt niet als kavelnummer voor
de veiling gehanteerd. Dit volgnummer correspondeert met het volgnummer in uw
inzendlijst.

Inzendernummer

Laat het kavelnummer leeg, deze wordt door de veilingcommissie vastgesteld en
ingevuld.
Geef bij land/thema/toebehoren aan wat het is. (Landnaam, motief)
Geef bij catalogus/jaar aan welke catalogus gebruikt is, bijvoorbeeld NVPH of
Michel en vul de editie/het jaar van de catalogus in.

Volgnummer

Vermeld zo veel als mogelijk catalogusnummer(s).
Geef een korte duidelijke omschrijving .
Vermeld bij bijzonderheden zaken als ‘dun plekje’, of ‘kort tandje’ e.d.

Kavelnummer
!!!

Bij opmerkingen vermeldt u zaken als ‘leuke startverzameling’, of ‘niet compleet’
e.d. Opmerkingen worden NIET in de veilingcatalogus vermeld.
Vink bij kwaliteit aan wat op het kavel van toepassing is.
Vermeld (indien bekend) cataloguswaarde in euro’s.
Vermeld bij inzetprijs het minimum bedrag waarvoor u het kavel wilt verkopen.
“Bod” is niet toegestaan, evenmin kavels met een inzetprijs lager dan € 2,-.

NIET invullen

!!!

Land/Thema/
Toebehoren
Catalogus/Jaar
Catalogusnrs.
Omschrijving
Bijzonderheden

Let Op!
S.V.P. duidelijk leesbaar invullen. Bij het afdrukken van dit formulier adviseren wij
dit te doen op 120 grams papier. Dit omwille van de veiligheid van de inhoud van
het kavel.
Voorkom het doordrukken van de pen op de zegels. Vult u daarom eerst het
kavelomslag in met pen (géén potlood). Vouw vervolgens het kavelomslag dubbel.
Voeg pas daarna het kavel in een pergamijnzakje, een insteekkaart of een
enveloppe in en plak deze voorzichtig met een plakbandje vast aan de binnenzijde
van het gevouwen kavelomslag.

Opmerkingen

Zorg er voor dat de zegels niet gemakkelijk uit het omslag kunnen vallen, maar wel
gemakkelijk uit het omslag gehaald kunnen worden om te bezichtigen.

Kwaliteit:

Bij grotere kavels zoals albums of dozen het kavelomslag opplakken of apart
bijvoegen.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de veilingcommissie:

•
•
•
•

veilingen@zhpv.nl
Andrew Huiskamp
Chiel vd Toorn
Marcel Tuijnenburg

06-53234521
070-3479067
079-8884966
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