Hoe werkt het?

Vier maal per jaar ontvangt u een zending (in maart, juni, september en december). De samenstelling
geschiedt door postzegelgroothandel Filagent in samenwerking met de NVPH. Iedere zending bevat
uitsluitend zegels die in het laatste jaar verschenen zijn. De zegels worden mooi verpakt op insteekkaarten geleverd.
De daadwerkelijke levering vindt uitsluitend plaats via een erkende NVPH handelaar. Ook de facturering
vindt plaats via de desbetreffende NVPH handelaar. U kunt op het opgave formulier zelf aangeven door
welke deelnemende NVPH handelaar u geleverd wenst te worden. U kunt dat ook open laten waarna
de NVPH uw abonnement aan een willekeurige handelaar zal toewijzen. Verzending vindt éénmaal per
kwartaal aangetekend plaats, waardoor de totale kosten per kwartaal op 3 x 20 euro + aangetekende
verzendkosten komen. U kunt desgewenst de verzendkosten besparen door voor een handelaar met een
winkel te kiezen en de zegels aldaar elk kwartaal op te halen.
Na het invullen en opsturen van het opgave formulier ontvangt u van uw NVPH handelaar een nota.
Na betaling daarvan kunt u verzekerd zijn van de eerste levering. Bij iedere levering ontvangt u telkens
opnieuw een nota voor de volgende levering. Bij tijdige betaling daarvan bent u steeds opnieuw verzekerd
van de volgende kwartaalzending.
Zo bouwt u al gauw een prachtige wereldcollectie met vogel postzegels op. Uiteraard helpt uw NVPH
handelaar u graag indien u naast uw abonnement met nieuwe zegels ook andere postzegels met vogels
aan uw verzameling toe wil voegen.

Geef u nu op!
Opgave formulier Wereld Vogel Postzegel Abonnement - 20 euro per maand. Na invullen kunt u dit formulier
opsturen naar: NVPH, Weteringkade 45, 2515 AL Den Haag. U kunt ook de informatie mailen naar: info@nvph.nl
naam:..............................................................................................................................................................................
adres:..............................................................................................................................................................................
postcode:.................................................

woonplaats:...............................................................................................

telefoon:.................................................... e-mail:.......................................................................................................
keuze handelaar*: naam:.................................................. plaats:............................................................................

*(zie deelnemende handelaren hieronder, deze keuze is niet verplicht. Indien dit veld leeg gelaten wordt zal de NVPH uw abonnement bij een
deelnemende handelaar onderbrengen.)

Deelnemende NVPH Handelaren (kijk op www.nvph.nl voor meer gegevens over deze handelaren)
Alphen a/d Rijn - Erik Boeré Philatelie. Amsterdam - Ariadne, PostBeeld-NPMH, Theo Peters. Arnhem - D.J. Luttje.
Breda - Europost. Bunschoten - Edel Collecties. Bussum - Collect Club Winkel. Delft - van Domburg. Den Haag Manuskowski, Insulinde. Den Helder - Helderse postzegelhandel. Emmen - Postzegel- en Muntencentrale. Haarlem
- PostBeeld. Heemstede - Hollands Glorie. Heerlen - Le Timbre. Hoorn - Stamps DNS. Leeuwarden - J. Lemke.
Leiden - PostBeeld-de Leidse Postzegelhandel. Nieuw Beijerland - P. Hafakker. Nieuwegein - Smits Philately. Oldenzaal - Kienhorst. Papendrecht - Mast. Roermond - van Lokven. Roosendaal - Haest-Luysterburg. Rotterdam
- Bredenhof, PostBeeld-Medo, het Poststempel, van Mastrigt. Ugchelen - van Vliet. Venlo - Ger Vissers

Kijk voor meer informatie over de NVPH en deze actie op

www.nvph.nl

