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GV Mooi Nederland 2016 en Verzamelvel

In het Luxe supplement Mooi Nederland 2016 komen de prachtige
velletjes met beelden van vijf vissersplaatsen: Volendam, Zoutkamp,
Urk, Arnemuiden, Scheveningen, het best tot zijn recht. Ook voor
het verzamelvelletje, met daarin de vijf verschillende postzegels,
hebben wij een supplement uitgegeven. Deze bladen sluiten
mooi aan bij de andere DAVO Geïllustreerd Verzamelen albums.

Geïllustreerd Verzamelen 2016

Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan
alleen een opbergsysteem voor uw postzegelverzameling.
Het is een naslagwerk waarin u achtergronden bij alle
uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, educatief
en door de fraaie illustraties een lust voor het oog.
Supplement 2016

Mooi Nederland 2016
Verzamelvel 2016

€ 18,50
€ 4,30

€ 24,70
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Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2016

Grenzeloos Nederland-Australië 2016

Supplement 2016

Supplement 2016

Prachtig aansluitend op uw supplement Geïllustreerd
Verzamelen is het GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle
velletjes met meerdere identieke postzegels onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

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

€ 13,60
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AANBIEDINGEN

DAVO insteekbladen W10/N10
U kunt uw nieuwe, uitgekomen
zegels alvast aan het album
toevoegen door middel van een
insteekblad met 10 stroken in
wit (W10) of zwart (N10).
Nu 5 insteekbladen
van € 18,75 voor € 14,95

Luxe titelbladen
De in goud en heraldisch-blauw
uitgevoerde titelbladen zijn
een mooie verfraaiing van uw
Nederland-verzameling. Nu
4 Luxe Nederland titelbladen
van € 12,80 voor € 9,95

2016 | 25

PostEurop:

Denk Groen

25 april 2016

€ 7,40

Nieuw

De uitgiften van Nederland op een rij

Extra supplementen in de zwart-wit uitvoering als aanvulling op uw
Nederland Basis

NEDERLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

25.4.2016

3.6.2016

25.4.2016

15.8.2016

23.5.2016

3.6.2016

DAVO

DAVO

267

pagina

datum

4
29
25
23

onderwerp

waarden

pagina

269a
271a
272a
272a

januari
maart
april
mei

Nederland Velletjes 2016
V141
VD4
V142
V143
V144
V145
V146
V140

25
25
23
3
18
12
14
14

april
april
mei
juni
juli
september
oktober
november

PostEurop: Denk Groen
10x Internationaal 1
70 jaar Internationaal Gerechtshof 10x Internationaal 1
Mozart in Nederland
10x waarde 1
Tom Poes 75 jaar
10x waarde 1
EuroPride Amsterdam
10x waarde 1
100 jaar Schiphol
10x waarde 1
Dag van de Postzegel
10x waarde 1
Decemberzegels
21x December

Nederland Velletjes Extra 2016
V140a
V140b
V141a
V141b
V142a
V144a
V144b
V144c
V144d
V145a
V145b

4
29
25
23
23
15
15
15
15
12
12

januari
maart
april
mei
mei
augustus
augustus
augustus
augustus
september
september

V143

datum

DAVO

onderwerp

waarden

Geen supplement 2016. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

Nederland Blauwdrukken 2016
NVPH 14

2016

Blauwdruk NVPH N° 14

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 2016
MNV40

1 februari

MNV41

1 februari
23 mei
23 mei

MNV42

500 Jaar Jheronimus Bosch
10x waarde 1
Postcrossing
10x Internationaal 1
Griend: vogels van het wad
10x waarde 1
Mooi Nederland: Verzamelvel
5x waarde 1
Fotografie van Ed van der Elsken
10x waarde 1
Appel- en perenrassen in Nederland
10x waarde 1
Grenzeloos Nederland - Australië: vel A
6x Intern. 1
Grenzeloos Nederland - Australië: vel B
6x Intern. 1
Grenzeloos Nederland - Australië: vel C
6x Intern. 1
doutzen, mode & muze
10x waarde 1
Jaar van het Boek
10x waarde 1

NEDERLAND

Volendam
Zoutkamp
Urk
Arnemuiden
Scheveningen

5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2016:
24 maart 2017: Aland, Alderney, Aruba, België, Denemarken, Duitsland,
Falkland Eilanden, Faroër, Finland, Frankrijk, Franse Gebieden, Groenland,
Gr. Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Ned. Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, IJsland,
Zweden, Zwitserland.
28 april 2017: Andorra, Australië, Azoren, Balt. Staten, Canada, China,
Europa, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Indonesië,
Israël, Italië, Madeira, Malta, Namibië, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal,
Rusland, San Marino, Spanje, UNO, USA, Vaticaan, Zuid-Afrika.

NEDERLAND

NEDERLAND

BLAUWDRUKKEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS

NEDERLAND
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Port Betaald 5

DAVO

NVPH 14

SUPPL. 2016/3.2
DAVO

DAVO 2009

SUPPL. 2016/1.1

23.5.2016

DAVO

SUPPL. 2011/1.1
DAVO

DAVO

V144a

Nederland Port Betaald 2016

losse zegels 500 Jaar Jheronimus Bosch 10x waarde 1
losse zegels Postcrossing
10x Internationaal 1
losse zegels Griend: vogels van het wad 10x waarde 1
losse zegels Fotografie van
Ed van der Elsken
10x waarde 1
23 mei
losse zegels Mooi Nederland
5x waarde 1
15 augustus losse zegels Appel- en perenrassen
in Nederland
10x waarde 1
15 augustus losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
12 september losse zegels Jaar van het Boek
10x waarde 1
12 september losse zegels doutzen, mode & muze
10x waarde 1
14 november losse zegels Decemberzegels
11x December

269a
268a

DAVO
DAVO

264a

Nederland Extra 2016
262a
263a
264a
266a

SUPPL. 2016/11.6

SUPPL. 2016/8.3
DAVO

DAVO

DAVO

SUPPL. 2016/8.3

SUPPL. 2016/12.6

18.7.2016

DAVO

Persoonlijk Vel-H

DAVO
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