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Ve r k o o p v o o rwaa r d e n :
1. De verkoop geschiedt met 20% opgeld en € 1,75 tafelgeld voor iedere koop (incl. 19% btw) in

Euro's. Buitenlandse valuta worden tegen dagkoers omgerekend. Minimum bod c.q. verkoop is
€ 5,- per kavel. Gekochte kavels worden niet afgegeven dan tegen betaling.

2. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid, uitsluitend tegen gelijktijdige betaling, of
na vooraf gestorte gelden, de gekochte kavels mee te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad,
wordt de rekening toegezonden, welke binnen 10 dagen na afloop van de veiling betaald moet zijn,
waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen, of toezending onmiddelijk zal plaats hebben.
Verzend- en verpakkingskosten worden altijd in rekening gebracht. Wanneer de betaling 4 weken na
de veiling ons niet bereikt heeft, wordt een rente berekend van 1% per maand of een gedeelte
daarvan. Bij betaling in buitenlandse valuta of met cheques worden eventuele bankkosten in rekening
gebracht.

3. Schriftelijke opdrachtgevers worden binnen 10 dagen na afloop van de veiling in kennis gesteld van
hun aankopen. Voor wat betreft de betalingen geldt hetgeen vermeldt staat onder punt 2.

4. De biedingen worden in principe als volgt verhoogd:
van € 10,- tot € 50,- met € 2,- en 3,-
van € 50,- tot € 150,- met € 5,-
van € 150,- tot € 400,- met € 10,-
van € 400,- tot € 1000,- met € 20,-
van € 1000,- tot € met € 50,-

5. Alle kavels worden hoogst biedende toegewezen; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan
zal naar oordeel van de veilinghouder de koop al dan niet weer in bod worden gebracht.
Bij eventuele geschillen tussen koper en/of veilingmeester is de uitspraak van de deurwaarder in alle
gevallen bindend.

6. Alle goederen worden verkocht zoals zij op de kijkdagen ter bezichtiging liggen. Elke kavel wordt zo
duidelijk mogelijk omschreven.

7. De echtheid der zegels wordt gegarandeerd, indien een kavel minder dan 10 zegels bevat. Mocht een
zegel onverhoopt door een algemeen erkend expert toch niet als echt bevonden worden, dan wordt
de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling tegen de volle aankoopprijs teruggenomen.
De aangegeven “platen” en “plaatnummers” worden niet gegarandeerd. De reclametermijn kan tot 30
dagen worden verlengd voor zegels die men wil laten keuren. In dit geval moet de veilinghouder hier-
van binnen 5 dagen na afloop van de veiling schriftelijk in kennis worden gesteld onder opgave van
de te keuren zegels. Zegels die voorzien zijn van keurstempels of certificaten van erkende
keurmeesters of garantiestempels van als bonafide bekend staande handelaren, worden als zodanig
verkocht. Deze zegels kan men desgewenst direct na de veiling opnieuw laten keuren. Wanneer de
koper echter genoegen neemt met de keur dan kan, wanneer na de reclametermijn experts het hier
niet mee eens zijn en een gekeurd zegel toch wordt afgekeurd, de veilinghouder de zegel in geen
geval terugnemen.

8. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclame hieromtrent worden binnen
14dagennaafloop vande veiling ingewacht en kunnenalleen in behandeling genomenworden,wanneer
het kavels betreft die beschreven zijn als postfris, pracht exemplaar of superbe en welke ten hoogste
5 zegels bevatten, dan wel dat het een belangrijke waarde uit een complete serie betreft. Bij alle reclames
moeten de zegels in dezelfde staat waarin ze verkocht werden, teruggegeven worden.
Op verzamelingen en restanten is geen reclame mogelijk.
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9. De veilinghouder behoudt zich het recht voor de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande
personen te onthouden of hun de toegang tot de veilingzaal te weigeren.

10. Buiten de veiling om zijn andere activiteiten in de veilingzaal niet toegestaan.

11. De veilinghouder heeft het recht kavels bijeen te voegen of op te splitsen, van de volgorde der
kavelnummers af te wijken en kavels, waarvan de verkoop is aangekondigd niet in veiling te
brengen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus,
tegenover de inzender noch koper, ook niet voor verkeerde opgaven van een van beide.

12. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij toeslag.

13. Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels prachtexemplaar, of merendeels postfris
wordt daarmede verstaan het merendeel van de cataloguswaarde.

14. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich dus niet op zijn lastgever
kunnen beroepen.

15. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en wijze hierboven bepaald, te
voldoen, zal de verkoper het recht hebben het gekochte op kosten en voor rekening van de koper
te doen herveilen op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder het nodig is, de
nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het
enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper, nadat hij met
de betaling in gebreke is, worden te niet gedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat
het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanig herveiling onstane kosten,
schaden en rente, moeten door de in gebreke gebleven koper aan de verkoper worden vergoed,
binnen acht dagen na de opgave van deze kosten, schaden en rente, terwijl het voordeel van een
meerdere opbrengst door de verkoper zal worden genoten. Kosten onstaan door incasso
maatregelen zijn eveneens voor rekening van koper.

16. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de ter verkoop aangeboden
goederen, dan wel met de voorwaarden van de verkoop of de daaromtrent bestaande plaatselijke
gebruiken.

17. Alle postzegels e.d. die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de
inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens commissie, gemaakte onkosten of uit
welke hoofde ook.

18. Ten aanzien van punt 7 is de deurwaarder niet gehouden tot nakoming van enige garantieplicht.

19. Schriftelijke bieders dienen hun biedingen in hele Euro's op te geven, rekening houdende met
punt 4. Biedingen die anders zijn, worden automatisch naar boven aangepast. Schriftelijke
biedingen worden opvolgorde van binnenkomst behandeld. Over reeds uitgebrachte biedingen
geven wij GEEN informatie.

Pinnen en Chippen
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DE HOLLANDSE
POSTZEGEL - MUNTVEILING

Kantooradres: Bank: RABO : 1617.42.181 IBAN: NL83 RABO 0161 7421 81 BIC: RABONL2U
Muiderwaard 410 Bank: ABN/AMRO : 49.30.49.436 IBAN: NL21 ABNA 0493 0494 36 BIC: ABNANL2A
1824 XT Alkmaar Giro: : 5644059 IBAN: NL33 PSTB 0005 6440 59BIC: PSTBNL21
Tel. 072-5614153 K.v.K. : Noordwest-Holland 37079027

BTW nr. : NL801400934B01
Internet: www.de-hollandse.nl E-mail : hpv@de-hollandse.nl

L.S.,
Hierbij de catalogus van onze 115e veiling.

Deze veiling is een combinatie veiling, voor data en tijden kijkgelegenheid zie pagina 3 hiernaast.

Dit houdt het volgende in:
- Op ALLE kavels kunt u zoals gebruikelijk schriftelijk bieden, u kunt dus met één biedbrief
op ALLE kavels bieden.

- De kavels 109 t/m 991 worden NIET OPENBAAR geveild, dus kunnen biedingen
uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

- De kavels 1 t/m 108 munten en ansichtkaarten, telefoonkaarten EN de kavels 992 t/m
2204 worden ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 OPENBAAR geveild.
- Maximale biedingen gelden voor de hele veiling (alle kavels).
- In de veilingzaal kunt u de NIET verkochte kavels alsnog tegen de inzet + de gebruikelijke
kosten kopen.

SLUITING V/D BIEDINGEN OP DE KAVELS 109 t/m 992 VRIJDAG 24 FEB. 2012 OM 19:00 UUR!

Ook in deze veiling hebben wij, wederom een aantal verzamelingen, stockboeken en dozen ca.
1200. Neem dus ruim de tijd op de kijkdagen om uw keus te bepalen. Kijkers in Den Haag ver-
geet niet uw te bezichtigen kavels uit de verzamelingen stockboeken door te geven, wij nemen
deze graag voor u mee. Ook hebben wij weer een mooi aantal losse nummers.
Let op de gewijzigde kijktijden van de dozen zie mededeling blz. 61 in de catalogus.
Zie schema op blz. 3.

KIJKERS IN DEN HAAG

HELAAS KUNNENWIJ NIET ALLE KAVALES OP DEZE LOCATIES LATEN ZIEN, WEL DE
MEESTE KAVELS. WIJ NEMEN IN IEDER GEVAL VOOR UMEE:
OP VEZOEK; TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK, E-MAIL KUNNENWIJ BEPAALDE

KAVELNUMMERS VAN DE VERZAMELINGEN EN INSTEEKBOEKEN* VOOR UMEENEMEN
MET UITZONDERING VAN KAVELS 1959 T/M 2204 DOZEN EN KOFFERS ETC.
* En de kavels die naar gewicht en omvang moeilijk te vervoeren zijn.

Wij wensen u veel filatelistisch genoegen met het doornemen van de catalogus.

De Hollandse Postzegel & Muntveiling
NB: Door een ieder zo snel mogelijk te berichten over het resultaat van zijn of haar biedingen is ons
kantoor opdemaandagnade veilingGESLOTEN en zijnwijNIET telefonischbereikbaar.Wij vertrouwen
op uw begrip hiervoor!

DE KAVELS 1 T/M 991* EN DE KAVELS 1771 T/M 1958
DE MAPPEN.
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DE HOLLANDSE
POSTZEGEL - MUNTVEILING

Veiling nr. 115 wordt gehouden op ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 in zaal “Wijkwaard”,
Muiderwaard 242 te Alkmaar, Veilingmeesters: J.P.M. Spoelstra & Zoon.

KIJKGELEGENHEID IN:

‘s-Gravenhage: in een zaal bij de Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan -
Hoek Laan van Nieuw Oost Indië
woensdag 15 FEBRUARI 2012 van 10.30 - 20.00 uur

Amsterdam: Deze kijkgelegenheid is komen te vervallen. Wel blijft de mogelijkheid
bestaan voor het afhalen van de kavels.

Alkmaar Kantoor: Muiderwaard 410 tegenover de Rekere, tel. 072-5614153
maandag kijkdag is komen te vervallen!
dinsdag 21 FEBRUARI 2012 van 10.00 - 17.00 uur
woensdag 22 FEBRUARI 2012 van 10.00 - 17.00 uur
donderdag 23 FEBRUARI 2012 van 10.00 - 22.00 uur
vrijdag 24 FEBRUARI 2012 van 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 25 FEBRUARI 2012 van 09.00 - 12.00 uur*

* de stockoeken - tot 13.00 uur

Kijken op afspraak: indien u niet op bovengenoemde data kunt kijken, bestaat de mogelijkheid,
na telefonische afspraak, op ons kantoor teAlkmaar de kavels te bezichtigen.

Kijken dozen ect.: Zie mededeling (Blz. 36) in de catalogus.
VEILING: aanvang: 25 FEBRUARI 2012 ca. 12.00 uur

VOOR SCHEMA VEILEN ZIE PAGINA 7

AFHALEN KAVELS: Amsterdam van Boshuizenstraat 560 (Pelgrimskerk)
WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 van 16.15 - 19.00 uur

Den Haag Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan
DONDERDAG 01 MAART 2012 van 16.00 - 19.00 uur

NAVERKOOP: DINSDAG 28 FEBRUARI 2012 t/m VRIJDAG 02 MAART 2012
zowel op kantoor als telefonisch, per E-mail, op internet.
Tel. 072-5614153.

CATALOGUS AANDUIDINGEN:
- ZIE LEIDRAAD CATALOGUS

DATA VOLGENDE VEILINGEN: INLEVEREN TOT:
- 116e veiling zaterdag 19 mei 2012 11-04-2012
- 117e veiling zaterdag 15 september 2012 08-08-2012
- 118e veiling zaterdag 08 december 2012 31-10-2012

OPBRENGSTEN 114e VEILING:
Deze staan afgedrukt achterin de catalogus en op internet www.de-hollandse.nl.

Pinnen en Chippen
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LEIDRAAD VEILING-CATALOGUS

Kwaliteitsomschrijving:
xx : postfris zonder plakker pr.ex. : pracht exemplaar
x : ongebruikt met plakker (zonder gebreken)
(x) : zonder gom zr.fr.ex. : zeer fraai exemplaar
(xx) : gom niet origineel (met minimale gebreken)
o : gebruikt fr.ex. : fraai exemplaar

(met gebreken zoals korte tanding,dun enz.)
Tenzij anders vermeld: pracht exemplaar
Gebruikte catalogi:
Nederland & Overzeese Gebiedsdelen : Speciale catalogus NVPH
Postwaardestukken : Geuzendam
Luchtpost Nederland en : Luchtpostcatalogus Ned. Verg.

Overzeese gebiedsdelen “De Vliegende Hollander”
Zeppelin vluchten : Sieger Zeppelinpost
Duitsland en gebieden : Michel Duitsland
Indonesië : Zonnebloem
Verenigd Europa : Zonnebloem, Michel Europa
Oost europa en Verg. Eur. meelopers Oost : Michel oost Europa
Overige landen : Voornamenlijk Michel overige Yvert & Tellier
Munten Nederland/Bankbiljetten Nederland : N.V.V.M. munt-almanak/Mevius
Munten Buitenland : World Coin in US $

tenzij anders vermeld!
Gebruikte afkortingen:
-B.M. : Buitenkamp/Müller
-ca. of ± : ongeveer, plus/minus
-cw. : cataloguswaarde
-div. : diversen
-mat. : materiaal
-R. : Reed
-vnl. : voornamelijk
-wo. of w.o. : waaronder of waar onder

Verzendkosten:
Gewone port, kan door brievenbus
0 - 100 gram € 1,50 + verzekering
100 - 250 gram € 2,00 + verzekering
250 - 500 gram € 2,50 + verzekering
500 - 2 kg. € 3,00 + verzekering

kan niet door de brievenbus
0 - 10 kg. € 6,75 + verzekering

Aangetekend verzekerd:
2 - 10 kg. < € 5.500,00 € 13,55

Aangetekend verzekerd:
2 - 10 kg. < € 500,00 € 8,05

Verzendkosten € 1,25 per pakket • Verzekeringskosten € 1,25 • overige volgens tarief TNT Post

-per. : periode
-ps. : poststuk
-pws. : postwaardestuk
-brs. : briefstuk(je)
-O.B.P. : Officiële Belgische

Postcatalogus nrs= Yvert
-rr,rrr : zeldzaam, rariteit
-viz. : volgens inzender
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Zaal “Wijkwaard”,
Muiderwaard 242, Alkmaar.

De Wijkwaard ligt bij het winkelcentrum in de
Waarden en heeft voldoende parkeergelegenheid.
Vanaf het station in Alkmaar vertrekt de bus 2
ieder kwartier.
Richting bus: Daalmeer via Huiswaard l.

W
ijkw

aard
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Afrit S108
(Amstelveen)

Autosnelweg
naar
Den Haag

Am
st
er
da
m
se

Bo
s

Amstelveen

Autosnelweg
Amersfoort
Utrecht

Afrit S109
(RAI)

ROUTEBESCHRIJVING: van de PELGRIMSKERK
v. Boshuizenstraat 560
Amsterdam - Buitenveldert
tel. 020 - 6424995
ingang Backershagen No. 12

Tram/metrolijn 5 - 51
Bus 63 - 68
Autosnelweg A 10 - Afrit S 108

Tram/metro: Uitstappen Buitenveldertselaan/Boshuizenstraat.
v. Boshuizenstraat inlopen, (3 kerken waarvan de
middelste Pelgrimskerk) 4e straat links.

Bus: Stopt (VIADE VU) voor de Pelgrimskerk, komend
van de andere richting (RAI) nog ca. 90 m.
Doorlopen en Backerhagen ca. 50 m. inlopen.

Autosnelweg: Na afrit S 108 langs VU en volgens stoplichten
linksaf (= Nijenrodeweg),
daaropvolgende stoplichten rechtsaf (Btv. laan),
dan volgende stoplichten linksaf (Boshuizenstr.),
vervolgens 4e straat links (na de tweede kerk).

�
�Stoplichten
�
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DE HOLLANDSE
POSTZEGEL - MUNTVEILING

AANVANGSTIJD
KAVELNRS. OMSCHRIJVING VEILEN

0001 / 0084 Munten ..................................................... ca. 12.00 uur*

0085 / 0108 Prentbrief-/Telefoonkaarten..................... ca. 12.10 uur

0109 / 0168 Nederland losse nummers ...................... schriftelijk

0169 / 0203 Poststukken, FDC's etc. ......................... schriftelijk

0204 / 0252 Overzeese gebiedsdelen......................... schriftelijk

0253 / 0991 Buiteland losse nummers........................ schriftelijk

0992 / 1286 Verzamelingen landen A t/m Z ................ ca. 12.30 uur*

1287 / 1770 Grote stockboeken landen A t/m Z......... ca. 13.30 uur

1771 / 1958 Mappen landen A t/m Z........................... ca. 15.10 uur

1959 / 2149 Dozen en koffers etc. .......................... ca. 15.50 uur

2150 / 2172 Diversen, lege albums, stockb. etc. ..... ca. 16.30 uur

2173 / 2178 Philatelistische boeken, catalogi etc....... ca. 16.35 uur

2179 / 2204 Diverse verzamelobjecten ................... ca. 16.36 uur

EINDE VEILING CA. 16.50 UUR.

Bovengenoemde tijden zijn richttijden. Bij de tijden gemerkt met *
zal in ieder geval niet eerder met veilen worden begonnen.
Neem ruim van te voren de tijd, denk aan het invullen van de kaart
voor uw biednummer!
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Fotoblad 1

114 115 117 118 120 121 122

uit 125 126 134 135 136

uit 116

162 204 206 208 209 210 211

213 218 220 221 223

205 215 217 222 224 226

225

161 207 212 214



Fotoblad 2

227 228 229 230 235 236 244

231 232

245 246

249 250 273 279

287 289

315 340 344 349 354 356

303 306 353 355

285

281 292 304

233 234 242 243 247



Fotoblad 3

357 359

387 431

435 520 526

533 534

553 560

406 433 501 554 557

565 587 589 610

536 537 539 541

597 609

432 532 552 586

370 389 404 417



Fotoblad 4

611 629 632

634 653

671 673 675 740

746 751

684 709

752 790 801 885

718 719 749

758 772 786 789

745 747

664 674

640 642 650 656



Fotoblad 5

841 842

850 851 853 863 877 890 972

884 905 915 980

985 862

868 869 874

887

879 880 883

864 866 867

878 881 882



Fotoblad 6

362 983

686

709



Fotoblad 7

663

891 40

44



Fotoblad 8

uit 1907



I n z e n d v o o rwaa r d e n :

1. Ingezonden kunnen worden:
- Postzegels per stuk, per serie, per partij of als collectie ongeacht soort, aantal of
samenstelling.
- Eerste dag enveloppen, poststukken, oude brieven etc.
- Filatelistische literatuur, lege albums etc. (geen maandbladen).
- Munten.
- Oude prentbrieven.
- Oude aandelen en andere verzamelobjecten.

2. Geheimhouding:
- Over inzenders worden door ons nimmer informatie verstrekt.

3. Bij zegels van twijfelachtige herkomst, dan wel echtheid, is de veilinghouder gerechtigd,
deze al dan niet met kennisgave van de inzender te verifiëren, te keuren, dan wel te doen
laten keuren door een erkend keurmeester. De extra kosten komen voor rekening inzender.

4. Inzendingen kunnen worden geweigerd zonder opgaaf van redenen.
5. De veilinghouder heeft het recht kavels van dezelfde inzender samen te voegen of te

splitsen, indien hierdoor naar zijn oordeel een betere opbrengst verwacht mag worden.
6. Het inzenden van materiaal betekent onherroepelijk opdracht tot veilen voor een periode

van 6 maanden.
7. Kavels welke niet verkocht worden zullen naar oordeel van de veilinghouder al dan niet

op een van de volgende veilingen in bod gebracht worden dan wel teruggezonden worden.
8. Elke inzending is verzekerd tegen brand, inbraak, etc. voor een bedrag van vastgestelde

inzet minus 13% en kavelgeld € 1,75.
9. Inzendingen kunnen verzekerd per post aan ons worden verzonden, of aan ons kantoor

adres na telefonische afspraak worden geleverd. Belangrijke objecten kunnen desgewenst
bij U thuis worden afgehaald.

10. Zodra de veilingcatalogus is verschenen, ontvangt U een opgave van de kavelnummers
en inzet, die uit Uw inzending zijn gemaakt.

11. Door inzending van materiaal geeft men te kennen met de voorwaarden bekend te zijn
en deze in zijn geheel te aanvaarden.

12. Veilingkosten bedragen 18% tot 20% over het verkochte bedrag en € 1,75 per verkochte kavel
(incl. 19%btw).

13. Afrekening:
Deze vindt in de regel plaats tussen 4 en 6 weken na de veiling.
Inzenders ontvangen een opbrengstlijst in de 2e week na de veiling.


