
Veiling nr. 139
wordt gehouden 

begin 2021 O
p
e
n
b
a
r
e



Ve r k o o p v o o r w a a r d e n :
1. De verkoop geschiedt  met 21% opgeld en € 2,00  tafelgeld voor iedere koop (incl. 21% btw) in 

Euro's. Buitenlandse valuta worden tegen dagkoers omgerekend. Minimum bod c.q. verkoop is 

voor kavels in de openbare veiling € 10,- en voor de schriftelijke veiling € 7,-.

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      € 100,- met      € 5,- 

van      € 100,- tot      € 200,- met      € 10,-

van      € 200,- tot      € 500,- met      € 20,-

van      € 500,- tot      € 1000,- met      € 50,-

van      € 1000,- tot      € met      € 100,-

5. Alle kavels worden aan de 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, wordt de kavel opnieuw geveild.

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

14 dagen na afloop van de veiling ingewacht en kunnen alleen in behandeling genomen worden, 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, munten en overige objecten 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.



2

DE HOLLANDSE
POSTZEGEL - MUNTVEILING

L.S.,

Hierbij de catalogus van onze 139e veiling.

Deze veiling is een bijzondere veiling, in verband met de Corona “Covid 19” problemen. 

Dit houdt in dat wij nog niet weten wanneer de veiling kan plaatsvinden.

- Vanwege de beperkingen van het aantal personen zullen wij een lange periode de 

mogelijkheid bieden om de kavels te bezichtigen.

- Bezichtiging kan alleen op afspraak van datum en tijd.

- Wij houden ons aan de regels van 1,5 meter afstand en de overige richtlijnen van de 

overheid.

- Voor de zover mogelijke kijktijden en veilingdatum zullen wij u op de hoogte houden via 

onze website www.de-hollandse.nl en een later bericht per post.

- De kans is groot dat wij de meeste kavels schriftelijk zullen veilen.

- Wij houden geen naverkoop.

- Wij wijzen u erop dat de inzet prijzen laag zijn houdt hier met biedingen dan ook rekening 

mee.

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

Prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar.

Bank: Rabo: IBAN: NL83 RABO 01 61 74 21 81 BIC: RABONL2U

Bank: ING bank IBAN: NL81 INGB 00 05 64 40 59 BIC: INGBNL2A

NB. De rekening bij ABN AMRO is opgeheven

K.v.K.: Noordwest-Holland 37079027 BTW nr.: NL 801400934 B01

Bank RABO: 1617.42.181
IBAN: NL83 RABO 0161 7421 81 BIC: RABONL2U

ING Bank: 5644059
IBAN: NL81 INGB 0005 6440 59 BIC: INGBNL2A

Kantooradres:
Muiderwaard 410
1824 XT Alkmaar
Tel. 072-5614153
K.v.K.: Noordwest-Holland 37079027
BTW nr.: NL801400934B01
E-mail: hpv@de-hollandse.nl

Internet: www.de-hollandse.nl
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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 : Michel Zeppelinpost
Duitsland en gebieden : Michel Duitsland
Indonesië : Zonnebloem
Verenigd Europa : Michel Europa
Europa en Overige landen : Michel
Frankrijk, Monaco etc. : Yvert & Tellier
Munten Nederland/Bankbiljetten Nederland : N.V.V.M. munt-almanak
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 € 2,49 + verzekering
100 - 350 gram € 3,32 + verzekering
350 gram - 2 kg. € 3,90 + verzekering

Kan niet door de brievenbus

0 - 10 kg. € 6,95 + verzekering

Aangetekend verzekerd:

2 - 10 kg.    tot  € 500,00 € 8,60

Aangetekend verzekerd:

2 - 10 kg.    tot  € 5.500,00 € 14,45

Verzendkosten € 1,25 per pakket  •  Verzekeringskosten € 1,25
Overige tarieven volgens postnl.

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

Postcatalogus nrs= Yvert
-rr,rrr : zeldzaam, rariteit
-viz. : volgens inzender
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DE HOLLANDSE
POSTZEGEL - MUNTVEILING

KAVELNrS. OMSCHrIjVING

0001 / 0099 Munten .....................................................

0100 / 0123 Prentbriefkaarten .....................................

0124 / 0126 Diverse gebruiksvoorwerpen, sierraden  

0127 / 0185 Nederland losse nummers ......................

0186 / 0207 Poststukken, FDC's etc. .........................

0208 / 0224 Overzeese gebiedsdelen.........................

0225 / 0666 Buitenland losse nummers......................

0667 / 0968 Verzamelingen landen A t/m Z ................

0969 / 1612 Grote stockboeken landen A t/m Z.........

1613 / 1898 Mappen landen A t/m Z...........................

1899 / 2065 Dozen op kantoor .............................

2066 / 2411 Dozen in opslag ..................................

2412 / 2429 Diversen, lege albums, stockb. etc. .....

2430 / 2458 Philatelistische boeken, catalogi etc.......

2459 / 2468 Diverse verzamelobjecten ...................












































































































































