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Beleef de mooiste steden van Nederland

Deventer

Bolwerksmolen Bergkerk Voormalige
 Koekbakkerij

mooi nederland: steden t/m heden

mooi nederland: steden t/m heden

Roermond

Kasteeltje Hattem Waterval Munsterplein

mooi nederland: steden t/m heden

Leiden

Lammerenmarkt
en molen De Valk Sterrewacht Pieterskerk

Weesp

Watertoren Station Sint-Laurentiuskerk

mooi nederland: steden t/m heden

Roermond

Kasteel Horn Neerstraat Munsterkerk

mooi nederland: steden t/m heden

Rotterdam

Museum
Schielandshuis Europoort Hotel New York

mooi nederland: steden t/m heden

Leiden
Stadhuis Stadstimmerwerf Lodewijkskerk

mooi nederland: steden t/m hedenmooi nederland: steden t/m heden

Deventer

Grote of Lebuïnuskerk Voormalig
 politiebureau Watertoren

mooi nederland: steden t/m heden
mooi nederland: steden t/m heden

Amsterdam

Stadhuis Toeristisch 
Amsterdam NEMO

De postzegelserie Mooi Nederland: steden t/m heden van PostNL vertelt 
over Nederlands mooiste en oudste steden.

Uitgeverij DAVO maakt voor deze postzegels een prachtig 
album met mooie verhalen en nostalgische en heden-
daagse foto’s. Abonnees ontvangen elke 2 maanden 
een stedenpakket. Daarin bevindt zich 2 persoonlijke 
postzegelvelletjes van het heden en verleden van de stad. 
De 2 albumbladen geven interessante informatie en laten 
prachtige foto’s zien van de steden.

De link met de PostNL serie Mooi Nederland wordt 
gelegd door de fraaie ansichtkaarten met zijn beelden 
van vandaag en het verleden. Deze zijn namelijk voorzien 
van de oorspronkelijke Mooi Nederland postzegel van 
de betreffende stad. Voor wie de steden graag nader 
wil leren kennen is er een stadsplattegrond opgenomen 
met wandelroute. Natuurlijk ontbreken daarop niet de 
bezienswaardigheden van de stad met hun beschrijvingen.

Kijk snel in de aparte folder die u hierbij ook aantreft
of kijk op de website www.davo.nl/nl/steden

Alle uitgiften
op een rij

In dit nummer van PS vindt u 
natuurlijk weer het overzicht 
van de Nederlandse post-

velletjes, blauwdrukken, wat 
is er uitgegeven en waar vind 
ik het in mijn DAVO supple-
ment? En een vooruitblik op 
de uitgiftes van 2013.
(zie binnenpagina links en achterzijde)

16 speciaal ontworpen post-
zegelvelletjes met als thema 
‘ik hou van Nederland’; ze 
vertellen allemaal een klein 
stukje over Nederland. Ons 
Nederland, een land met 
prachtige geschiedenis, 
natuur en cultuur. Met fraaie 
oude steden, mooie rivieren 
en landschappen.
(zie binnenpagina rechts)

Aanbiedingen

 

 Stamps of the World 2012

Nieuw van DAVO

 2012 zwart-wit en kleur

 het album Persoonlijke   
 Postzegels

 Beatrix 2011-2012 voor   
 zowel munthoudersysteem  
 als indruksysteem

mooi nederland: steden t/m heden

Roermondmooi nederland: steden t/m heden

V
lakbij de Kapel van Onze Lieve Vrouw 

in ’t Zand ligt het Oude Kerkhof met 

het ‘graf met de handjes’. Over de muur 

die het katholieke van het protestantse 

kerkhof scheidt, houden een mannenhand en een 

vrouwenhand elkaar vast. Een ontroerende herin-

nering aan een stormachtige romance tussen een 

katholieke jonkvrouw en een protestantse kolonel. 

Hun huwelijk in 1842 zorgde voor de nodige op-

schudding omdat de kolonel niet alleen elf jaar ouder

was dan zijn 22-jarige vrouw, maar vooral omdat hij

niet zoals zij, van adel was en bovendien protestant. 

Toen de jonkvrouw acht jaar na haar echtgenoot 

overleed, liet zij zich begraven bij haar geliefde aan 

de andere kant van de muur. Over die muur heen 

zijn hun handen nu voor altijd verbonden. 

De beeldengroep op het carillon van het stadhuis 

bestaat uit een architect, kleermaker, nar, papier-

schepper, bisschop, orgeldraaier, smid en vorstin. 

Al deze beelden hebben iets te maken met de 

geschiedenis van Roermond.

Roermond
Kasteel Horn Neerstraat Munsterkerk

mooi nederland: steden t/m heden

11-06-12   16:12

Rotterdam

mooi nederland: steden t/m heden

Stadsplattegrond

met rondwandeling langs de mooiste bezienswaardigheden

schaal 1:10.500

23-01-

formaat 66 x 97 cm

Bolsward

stadhuis

kaarten-Bolsward.indd   3

ik Nederland



pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2012 
221a 23 april losse zegels ‘100 jaar Nederlands
   Openluchtmuseum’ 10x waarde 1
222a 21 mei losse zegels ‘Madurodam 60 jaar’ 10x waarde 1
223a 21 mei losse zegels ‘Mooi Nederland’ 5x waarde 1
 16 juli losse zegels ‘Beleef de seizoenen’ 10x waarde 1
224a 18 juni losse zegels ‘Nederland in de Bosatlas’ 10x waarde 1
225a 4 juli losse zegels ‘NOC*
226a 13 augustus losse zegels ‘Grenzeloos Nederland’ 6x Wereld 1
227a 10 september losse zegels ‘125 jaar Carré’ 10x waarde 1
228a 24 september losse zegels ‘Stedelijk Museum Open’ 10x waarde 1
 20 november losse zegels ‘Decemberzegels’ 10x December

      Nederland Velletjes 2012
V105 2 januari Delfts blauwe KLM-huisjes 10x Europa 1
V106 2 januari Delfts blauwe KLM-huisjes 10x Wereld 1
V107 30 januari Het Nederlandse Rode Kruis 6x waarde 1 + € 0,25

V108 27 februari 125 jaar Albert Heijn 10x waarde 1
V109 27 februari 125 jaar Leger des Heils 10x waarde 1
V110 26 maart Bezoek Amsterdam 6x waarde 1
V111 26 maart Europapostzegels: Visit Amsterdam 6x Europa 1
V112 13 augustus Nederlandse Rundveerassen 10x waarde 1
V113 19 oktober Dag van de Postzegel 2012 10x waarde 1
V114 20 november Decemberzegels 20x December
 
      Nederland Velletjes Extra 2012
V111a 23 april 100 jaar Ned. Openluchtmuseum 10x waarde 1
V111b 21 mei Madurodam 60 jaar 10x waarde 1
V111c 21 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
 16 juli Beleef de seizoenen 10x waarde 1
V111d 18 juni Nederland in de Bosatlas 10x waarde 1

V112a 13 augustus Grenzeloos Nederland - Indonesië: vel A 6x Wereld 1
V112b 13 augustus Grenzeloos Nederland - Indonesië: vel B 6x Wereld 1
V112c 13 augustus Grenzeloos Nederland - Indonesië: vel C 6x Wereld 1
V112d 10 september 125 jaar Carré 10x waarde 1
V112e 24 september Stedelijk Museum Open 10x waarde 1

pagina  datum onderwerp waarden

      Nederland Port Betaald 2012
De vier Port Betaald zegels van 2012 worden in een later
supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2012
NVPH 10  2012 Blauwdruk NVPH N° 10 

      Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlijke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-Vierkant
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes Persoonlijk Vierkant Vel-H(orizontaal) 
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-V(erticaal)

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2012
MNV28 30 januari Mattemburgh 5x waarde 1
   Amstenrade 5x waarde 1
MNV29 27 februari Trompenburg 5x waarde 1
   Vollenhoven 5x waarde 1
MNV30 21 mei Middachten 5x waarde 1

Een overzicht van de verschijningsdata van de supplementen Overzeese Gebieds-
delen, Europa en buiten Europa treft u aan op de achterzijde van deze PS Nieuws.

De Port Betaald zegels van

2012 worden in een later

supplement opgenomen.

Nieuw                 De uitgiften van Nederland op een rij

De onderstaande bladen in de zwart-wit uitvoering maken geen deel uit van
het DAVO supplement Nederland Basis en kunnen apart worden geleverd.



Geïllustreerd Verzamelen 2012
Het album GV is veel meer dan alleen een opbergsysteem voor 
uw postzegelverzameling. Het is een naslagwerk waarin u achter-
gronden bij alle uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, 
educatief en door de fraaie illustraties een lust voor het oog. 

Supplement 2012   € 17,30

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2012
Prachtig aansluitend voor uw supplement GV is het GV Velletjes
supplement. Hierin kunt u alle velletjes met meerdere identieke
postzegels onderbrengen.

Supplement 2012   € 13,50

Grenzeloos Nederland 2012
Ons land verbonden met de wereld

Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos Nederland 
heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen beschikbaar. 
Het mooiste is natuurlijk om deze te verzamelen in een Luxe band 
Grenzeloos Nederland.

Een prachtige aanvulling op de succesvolle serie 
Mooi Nederland

Supplement 2012   €   6,00
Band Grenzeloos Nederland  € 34,00

Mooi Nederland 2012 en Verzamelvel
Een reis door ons mooie Nederland

In het Luxe DAVO album Mooi Nederland komt uw collectie het 
best tot zijn recht. Dit album sluit prachtig aan bij de andere DAVO 
albums voor de postzegels van Nederland.
Voor elk velletje van 2005 t/m 2012 is een smaakvol albumblad 
vormgegeven, waarop u met tekst en beeld de betreffende 
(buiten)plaats terugvindt.
Op elk blad is natuurlijk plaats gemaakt voor het velletje, dat u met 
behulp van de DAVO klemstrook moeiteloos kunt onderbrengen.

Mooi Nederland 2012      € 14,80
Verzamelvel 2012    €   3,50

€ 5,00 korting op uw nieuwe band

Mooi Nederland

Als u de prachtige postzegels van de serie mooi Nederland
vanaf het begin verzamelt begint uw band al vol te raken.
Het is daarom een goed moment om met een nieuwe band

de kortingsbon verderop in deze PS Nieuws, slechts € 29,00
voor een Luxe band Mooi Nederland (zonder nummer)
i.p.v. € 34,00.

Dus profi teer en lever deze kortingsbon in bij uw
(postzegel)handelaar!

actie geldig tot 30 april 2013

Nieuw

Aanbieding



16 speciaal ontworpen postzegelvelletjes 
met als thema ‘ik hou van Nederland’; 
ze vertellen allemaal een klein stukje 
over Nederland. Ons Nederland, een 
land met prachtige geschiedenis, natuur 
en cultuur. Met fraaie oude steden, 
mooie rivieren en landschappen.

De postzegelvelletjes kunnen in het bij-
behorende boek worden ondergebracht 
in de al aanwezige klemstroken.

Een prachtige kijk- en leesboek op 
groot formaat.

Kijk snel in de apart bijgevoegde 
folder of ga naar de website:
www.davo.nl/ihvnl

Prijs per boek € 17,95

16 prachtige postzegelvelletjes
laten Nederland schitteren

ik hou van Noord-Holland

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna 

volutpat. 

Duis autem vel 

eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate 

velit esse molestie 

consequat, vel illum 

dolore eu feugiat 

nulla facilisis.

Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis 

nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit 

lobortis nisl.

Stadhuis

Hilversum

Kaasmarkt

Alkmaar

Anton Pieck

Museum 

www.antonpieckmuseum-hattem.nl 

Achterstraat 46-48 

8051 GC  Hattem

038 4442192

Tegen inlevering

van deze kortingsbon

ontvangt u

Gratis
toegang

Geldig tot

31 december 2013

Maximaal 2 personen
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Groetenuit
F levoland

13-06-12 13:51

Groetenuit
Drenthe

13-06-12 13:43

ik Nederland

Groetenuit
Overijssel

13-06-12 13:49

ik hou van Gelderland

Het everzwijn is een 

wild varken dat de 

ondergrond flink 

omwroet op zoek 

naar wortels. Ze zijn 

met zo veel dat ze op 

de Veluwe een plaag 

vormen.

De vlag van Gelder-

land is gebaseerd op 

het wapen van de 

provincie. Daarop 

staat een schild dat 

wordt gedragen door 

twee leeuwen. 

Het jachthuis

St. Hubertus in 

Hoenderloo is in een 

geweivorm gebouwd.

Jachthuis
St. Hubertus

Hoenderloo

Everzwijn

ik hou van Drenthe

Hunebedden zijn 
resten van prehisto-
rische grafkelders in 
Drenthe. 

De toren in de vlag 
van Drenthe verwijst 
naar het kasteel van 
Coevorden.

In het mooiste monu-
ment van Coevorden 
zit nu Stadscafé 
Vancouver.  

Stadscafé
Vancouver

Coevorden

Hunebedden

ik hou van Utrecht

Op landgoed Beer-

schoten in Driebergen 

staat een koepel ter 

herinnering aan de 

vroegere eigenaar 

A.J. Willink die het 

landgoed aan de 

gemeente schonk.

De vlag van Utrecht is 

een combinatie van 

de witrode tweekleur 

van het Aartsbisdom 

Utrecht en wit kruis in 

een rood veld van het 

Sticht Utrecht.

In oktober 2011 

werd het laatste 

zelfstandige 

postkantoor, dat aan 

de Neude in Utrecht, 

gesloten.

‘Postkantoor’ 
Neude

Utrecht

Koepel
Driebergen

ik hou van Groningen

In de zeehonden-

crèche in Pieterburen 

worden zieke en 

verzwakte zeehonden 

opgevangen.

De wapens van de 

stad Groningen en de 

Ommelanden staan 

aan de basis van de 

vlag van Groningen.

In de Menkemaborg in 

Uithuizen kun je zien 

hoe mensen in de 18e 

eeuw woonden op 

een Groninger borg.

Menkema-borg
Uithuizen

Zeehond
Pieterburen

ik hou van Noord-Brabant

De oerhollandse 

DAF, de auto met 

het pientere pookje, 

is een Brabantse 

uitvinding.

De vlag van Noord-

Brabant bestaat uit 

een schaakbordpa-

troon met 24 vlakken 

in de kleuren rood 

en wit. 

Drie bijzondere 

tuinen en een boom-

gaard omgeven het 

sprookjesachtige 

kasteel Bouvigne bij 

Breda.

Kasteel 
Bouvigne

Breda

Daf

ik hou van Zeeland

Op het Nollestrand in 

Vlissingen kun je een 

strandslaaphuisje 

huren. 

De blauwe strepen op 

de vlag van Zeeland 

stellen de golven voor 

en symboliseren de 

strijd met het water. 

Aan de Markt van 

Middelburg staat 

het Stadhuis dat 

is gebouwd in 

laatgotische stijl.

Stadhuis
Middelburg

Strand-slaaphuisjes
Vlissingen

ik hou van Noord-Holland

Van april tot septem-

ber is er elke vrijdag 

de kaasmarkt in 

Alkmaar.

De kleuren van de 

vlag komen uit het 

wapen van Noord-

Holland, dat weer 

een combinatie is van 

het oude wapen van 

Holland en het wapen 

van West-Friesland.

Het Raadhuis van 

Hilversum wordt 

beschouwd als het 

belangrijkste werk 

van de architect 

W.M. Dudok.

Raadhuis
Hilversum

Kaasmarkt
Alkmaar

ik hou van Overijssel

Het koggeschip 

diende als het 

belangrijkste 

transportmiddel van 

de Hanze-economie.

De golvende 

blauwe baan in de 

Overijsselse vlag 

symboliseert de 

rivier de IJssel.

Pathmos is een 

gezellige wijk in 

Enschede-West 

gebouwd tussen 

1914 en 1928.

Pathmos
Enschede

Koggeschip

ik hou van Nederland

Nederland staat in de top 5 als het gaat om de export van land- 
en tuinbouwproducten. 

De groente die het meest naar het buitenland wordt geëxporteerd, is de ui.

Bijna twee derde van het bier dat in ons land 
wordt gebrouwen, wordt in het buitenland 

gedronken. Vooral de Verenigde Staten nemen 
veel bier bij ons af.

Kaas blijft een belangrijk export-product. Minder dan vijf procent van de Nederlandse kaas eten we zelf op.

Nederlandhandelsland

Nederlandhandelsland

Nederlandhandelsland

ik hou van Zeeland

Op het Nollestrand in 

Vlissingen kun je een 

strandslaaphuisje 

huren. 

De blauwe strepen op 

de vlag van Zeeland 

stellen de golven voor 

en symboliseren de 

strijd met het water. 

Aan de Markt van 

Middelburg staat 

het Stadhuis dat 

is gebouwd in 

laatgotische stijl.

Stadhuis
Middelburg

Strand-slaaphuisjes
Vlissingen
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  Ja, ik hou van Nederland
 Ik betaal voor de provinciepakketten slechts € 4,95 (i.p.v. € 6,95)

 Ik mag met 2 personenen gratis naar het Anton Pieck Museum

  Ik krijg een fietsknooppuntenkaart van de Veluwe t.w.v. € 6,00   

helemaal gratis

  In elk provinciepakket krijg ik 3 kortingsbonnen op eten, overnachtingen  

en attracties



    Persoonlijke Postzegels
    Album en aanvullingsbladen

             Eerste Dag Enveloppen
             Uw NVPH enveloppenverzameling

    Euromunten Beatrix 2011-2012

muntmeesterteken: koerszettende zeilen (Ir. Maarten T. Brouwer)

muntmeesterteken: koerszettende zeilen (Ir. Maarten T. Brouwer)

Nederland
2011

Nederland
2012

2 eurocent

2 eurocent

50 eurocent

50 eurocent

1 eurocent

1 eurocent

20 eurocent

20 eurocent

5 eurocent

5 eurocent

1 euro

1 euro

10 eurocent

10 eurocent

2 euro

2 euro
 NL-17

NL-2011-2012.indd   1

Al sinds 1950 geeft de NVPH Eerste Dag Enveloppen uit.
Inmiddels zijn er ruim 650 enveloppen verschenen.

Om uw verzameling netjes en geordend op te bergen heeft 
DAVO hiervoor prachtige albums beschikbaar.

Er zijn twee uitvoeringen leverbaar: Luxe en Standaard.
De Luxe uitvoering heeft een kunstlederen band met
beschermcassette en de Standaard een linnen band met
beschermhoes. Elk album is voorzien van 12 mappen,
geschikt voor 72 enveloppen.
FDC Nederland Luxe   € 39,00

FDC Nederland Standaard  € 29,00

Bij aankoop van een FDC album krijgt u 50% korting 
op een aanvullingsset van 10 G3-mappen.
U betaalt slechts € 3,75. 

Voor uw euromunten verzameling heeft DAVO twee verschillende 
opbergsystemen: het indruksysteem en het munthoudersysteem.
Met het indruksysteem kunt u de munten zonder behulp van munt-
houders in de map drukken. Bij het munthoudersysteem heeft u wel 
de munthouders nodig om uw verzameling op te bergen.

De muntbladen voor de euromunten van 2011-2012
zijn nu beschikbaar:

indruksysteem 2012    € 3,50
munthoudersysteem 2012   € 3,35

B17
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2 eurocent 2012 5 eurocent 2012

2 eurocent 2011

20 eurocent 2011

1 eurocent 2011

1 eurocent 2012

50 eurocent 2011 1 euro 2011 2 euro 2011

10 eurocent 2012

20 eurocent 2012 50 eurocent 2012 1 euro 2012 2 euro 2012

10 eurocent 2011
5 eurocent 2011

Eerder dit jaar introduceerde DAVO het voordrukalbum Persoon-
lijke Postzegels. Elke door PostNL en haar voorgangers uitgegeven 
serie vindt hierin haar plek. Om te beginnen was dat in april 2006 
‘Rembrandt en zijn leerlingen’. Alle ‘afgesloten’ series zijn opgeno-
men in het album, naast Rembrandt ook: Canon, jaren 50/60/70, 
Bloemenpracht, Vlinders, Kastelen, vier Jaargetijden, Duckstad, 
60 jaar Televisie.

Van elk velletje uit de series is één zegel opgenomen in het 
album. Voor de verzamelaar die al een album heeft zijn er per 
1 januari 2013 de volgende aanvullingsbladen beschikbaar:

Set bladen Vogels  € 12,75
Set bladen Nederpop  €   5,70
Set bladen Anton Pieck  €   5,70

Als u gaat beginnen met een verzameling Persoonlijke Postzegels 
kunt u het beste het complete album bestellen:       € 75,00

actie geldig tot 30 april 2013

Aanbieding

Nieuw

Nieuw
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Aanbieding

Åland 2
Alderney 2
Andorra 3
Aruba 2
Australië 3
Azoren 3
Baltische Staten 3
België 2
Canada 3
China 3
Denemarken 2
Duitsland 2

Hongarije 3
Hong Kong 3
Ierland 3
Indonesië 3 
Isle of Man 2
Israël 3
Italië 3
Jersey 2
Liechtenstein 2
Luxemburg 2
Madeira 3
Malta 3

San Marino 3
Spanje 3
Suriname 2
United Nations 3
USA 3
Vaticaan 3
Wallis et Futuna 2
IJsland 2
Zuid-Afrika 3
Zweden 2 
Zwitserland 2

Verschijningsdata supplementen overige landen:
1 = 30 november    -    2 = 29 maart     -     3 = 26 april 2013

Europa 3
Falkland Eilanden 2
Faroër 2
Finland 2
Frankrijk 2
Fr. Polynesië 2
Fr. Antarctica 2
Gibraltar 3
Griekenland 3
Groenland 2
Groot-Brittannië 2
Guernsey 2

Monaco 2
Namibië 3
Nederland 1
Ned. Antillen 2 
Nieuw-Caledonië 2
Nieuw-Zeeland 3
Noorwegen 2
Oostenrijk 2
Polen 3
Portugal 3
Rusland 3
Saint Pierre & Miq. 2

Verzamelt u postzegels van meerdere landen van de 
wereld of verzamelt u postzegels met een bepaald 
thema dan is de Stanley Gibbons catalogus ‘Stamps 
of the World’ echt iets voor u.
De complete wereld aan postzegels in 6 overzichtelijke 
delen, met ruim 6.800 pagina’s in kleur gedrukt.

Dé wereldcatalogus in 6 delen

Tegen inlevering van de kortingsbon in deze DAVO PS 
krijgt u op de 2012 editie zelfs ruim 55% korting.
Nu 6 delen voor slechts € 149,50 (i.p.v. € 350,-)

Normale prijs   € 350,00
Met kortingsbon   € 149,50

    Stanley Gibbons catalogi
    Stamps of the World 2012

ruim 55%
 korting
 met kortingsbon

2 januari
  - Reinier Paping
  - Eekhoorn

28 januari
  - Staphorst
  - Bunschoten-Spakenburg

25 februari
  - Marken
  - Walcheren

25 maart

22 april

20 mei

  - Noord-Veluwe
  - Verzamelvel

17 juni

Uitgifteprogramma eerste helft 2013

actie geldig zolang de voorraad strekt



kortingsbon
Aanvullingsmappen
Eerste Dag Enveloppen

heeft u de mogelijkheid tot het
aanschaffen van een set van
10 mappen G3 met 50% korting.

U betaalt nu slechts € 3,75
(i.p.v. € 7,50)

kortingsbon

DAVO band
Mooi Nederland
Is uw album Mooi Nederland vol?
Begin dan nu met een nieuwe band

U betaalt nu slechts € 29,-
(i.p.v. € 34,-)

kortingsbon
Stanley Gibbons
Stamps of the World 2012

Complete wereldcatalogus 2012
6 delen, ruim 6.800 pagina’s
en in kleur gedrukt.

U betaalt nu slechts € 149,50
(i.p.v. € 350,-)

aanbieding
geldig zolang de
voorraad strekt

€ 5,-
korting

50%
korting

ruim 55%
 korting



Ja,     ik maak gebruik van de speciale actie en   
 ontvang de Stanley Gibbons catalogus

Stamps of the World 2012 deel 1 t/m 6 met 
ruim 55% korting en betaal slechts € 149,50.

Mevr./Dhr.: 

Woonplaats:

Uw handelaar:

Lever deze volledig ingevulde bon
in bij uw handelaar en u kunt direct
gebruik maken van deze korting.

Ja, ik maak gebruik van de speciale actie
 en ontvang de Luxe band Mooi 

Nederland (met beschermcassette) met 
5 euro korting en betaal slechts 29 euro.

Mevr./Dhr.: 

Woonplaats:

Uw handelaar:

Lever deze volledig ingevulde bon
in bij uw handelaar en u kunt direct
gebruik maken van deze korting.

Ja, ik maak gebruik van de speciale actie  
 en ontvang een extra aanvullings-

set van 10 G3 mappen met 50% korting en 
betaal slechts 3,75 euro.

Mevr./Dhr.: 

Woonplaats:

Uw handelaar:

Lever deze volledig ingevulde bon
in bij uw handelaar en u kunt direct
gebruik maken van deze korting.


