KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN

BondsKeuringsDienst
Secretariaat:
2e Stationsstraat 258
2718 AC Zoetermeer
tel.nr. 079-361.1910
bondskeuringsdienst@planet.nl
http://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen

ING bank rek.nr. 2.556.546
IBAN: NL65 INGB 0002 5565 46
BIC: INGBNL2A
ten name van
NBFV-Bondskeuringsdienst
te Velserbroek

KEURINGSAANVRAAGFORMULIER van de BondsKeuringsDienst
Ondergetekende/naam

……………………………………………………………….………………….…………………

adres

……………………………………………………………….……………………….……………

postcode/woonplaats

……………………………………………………………….…………………………….………

telefoon en e-mail

………………………………….

……………………….…………………………………..

lid van de filatelistische vereniging(en).………………………………….
heeft de keuringsvoorwaarden (uittreksel aan ommezijde) van de BondsKeuringsDienst gelezen en deze door
ondertekening van dit formulier geaccepteerd.
Hij verzoekt de BondsKeuringsDienst op gekeurde postzegels/poststukken, met en zonder
gebreken, aan de achterzijde het keurstempel in ZWART aan te brengen.
Hij verzoekt de BondsKeuringsDienst, indien geconstateerd wordt dat de ter keuring aangeboden
postzegels/poststukken vals, gerepareerd of niet authentiek zijn, één van de volgende stempels
op de achterzijde aan te brengen: VALS, GEDEELT. VALS, STEMPEL VALS, OPDRUK VALS,
TANDING VALS, REP. (gerepareerd) etc.
Bij constateren van ECHTHEID een certificaat van echtheid bijleveren.

JA / NEE *
JA / NEE *

JA / NEE *

(certificaat wordt opgemaakt in de Nederlandse taal, indien gewenst kan een Engelstalig certificaat worden afgegeven)

Porto voor aangetekende retourzending bijgevoegd.

JA / NEE *

Zending afkomstig van veiling en vallend onder veilingvoorwaarden.

JA / NEE *

…………………………
Aantal items (max. 20)

…………………………
datum

………………………………………
handtekening

Slechts één zegel of poststuk per regel aangeven - zegelnummering aangeven volgens de NVPH-, Yvert- of Michelcatalogus (de gebruikte
catalogus aangeven met NVPH, Yv. of Mi. a.u.b.).
Land

nummer(s)

**/*/(*) f

\

opmerkingen

Voor meerdere items: een los blad bijvoegen.
Aangeraden wordt voor eigen gebruik een duplicaat te maken van deze lijst.
Meerdere formulieren kunt u bij het secretariaat van de BondsKeuringsDienst aanvragen door middel van toezending van een aan uzelf
geadresseerde gefrankeerde retourenvelop. Het formulier kunt u ook downloaden via website:
http://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen
(*doorhalen wat NIET is gewenst)
Affiliate member
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KEURINGSVOORWAARDEN (uittreksel)
Om het werk van de BondsKeuringsDienst te verlichten en het keuren van postzegels/post(waarde)stukken binnen redelijke termijn mogelijk
te maken, vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen:
-

-

-

De postzegels/post(waarde)stukken dienen per post toegezonden te worden aan het secretariaat van de
BondsKeuringDienst;
De zendingen moeten als aangetekende brief of eventueel als brief met aangegeven geldswaarde worden verzonden en zullen
ten hoogste 20 items (series, losse postzegels, post(waarde)stukken) bevatten;
Aan de zending behoort een lijst van de postzegels, genummerd volgens de NVPH- of Michel- of Yvert-catalogus, te worden
bijgevoegd. Hiertoe dient het aan de ommezijde afgedrukte keurlngsaanvraagformulier te worden gebruikt;
De postzegels/post(waarde)stukken moeten goed beschermd tegen invloeden van buiten worden aangeleverd, bij voorkeur op
steekkaarten, in ieder geval zoveel als mogelijk afzien van losse enveloppen, omslagen ed.;
Om het keuren te vergemakkelijken, moet men de losse postzegels, voor zover mogelijk, papier- en plakkervrij -maken;
De keurmeesters zijn gerechtigd de voor het keuren noodzakelijke en gebruikelijke onderzoeken te verrichten, onder meer door
losse postzegels in koud of lauw water te leggen, respectievelijk in een benzinebad te leggen, tenzij uit de bestaande literatuur
blijkt dat deze hiertegen niet bestand zijn;
Zendt bij voorkeur geen zegels ter keuring die erg beschadigd zijn, noch zegels van geringe waarde;
Aan taxering van ter keuring aangeboden postzegels/post(waarde)stukken kan niet worden voldaan;
Geen oordeel wordt gegeven of ongestempelde zegels zijn voorzien van originele gom. Het predikaat 'postfris' wordt niet
gegeven;
Echte postzegels zonder gebreken kunnen op de achterzijde van een ZWART keurstempel worden voorzien;
Echte postzegels met een behoorlijke waarde, echter met gebreken, kunnen eveneens op de achterzijde van een ZWART
keurstempel worden voorzien. Al naar gelang van het gebrek zal dit keurstempel hoger worden geplaatst;
Objecten die bij keuring vals, gerepareerd of anderszins niet authentiek worden bevonden, kunnen aan de achterzijde een
kenmerk in zwart ontvangen;
Een keuringscertificaat en beschrijving van het gekeurde object wordt afgegeven tegen extra betaling van € 8,00, indien de
cataloguswaarde van het gekeurde object tenminste € 50,00 (NVPH); € 50,00 of DM 100,00 (Michel); € 50,00 of Frs 400.00 (Yvert
& Tellier) bedraagt;
Geen certificaat wordt afgegeven indien de catalogus een lagere waarde aangeeft dan hiervoor genoemd, tenzij op uitdrukkelijk
verzoek van de inzender;
Terugzending geschiedt altijd op kosten van de inzender;
De kosten voor keuring dienen direct te worden betaald na ontvangst van de rekening. Betaling dient te geschieden door
overschrijving op postbanknummer 255.65.46 t.n.v. de BondsKeuringsDienst te Velserbroek;
Precieze aangifte van de keuringskosten is vooraf niet mogelijk, aangezien deze per geval kan variëren. Gedeeltelijke
vooruitbetaling kan worden verlangd;
Indien keuring in het buitenland noodzakelijk is, wordt u van tevoren daarover geïnformeerd en dient de opdracht daartoe door
een door de inzender ondertekend schrijven te worden bevestigd.

De keuringen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Enige vorm van aansprakelijkheid dienaangaande wordt
afgewezen.
We behouden ons het recht voor keuring van postzegels/post(waarde)stukken te weigeren, indien we hiervoor niet over voldoende
documentatie beschikken of indien de inzender de keuringsvoorwaarden van de BondsKeuringsDienst niet accepteert. De aan het
vooronderzoek bestede kosten dienen te worden voldaan.
Door het ondertekenen van het KEURINGSAANVRAAGFORMULIER accepteert men de voorwaarden zoals deze zijn beschreven in de
volledige KEURINGSREGELS van de BondsKeuringsDienst, zoals opgenomen in het vademecum van de Nederlandse Bond van
Filatelisten Verenigingen (op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris).
De minimale kosten verbonden aan het keuren bedragen € 12,00 voor elke eerste afstempeling, postzegel of post(waarde)stuk, eventueel
vermeerderd met een toeslag die afhankelijk is van de in de keuring geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten, met een minimum van € 20,00
per inzending.
Indien het gekeurde niet echt wordt bevonden kunt u het desgewenst aan de BondsKeuringsDienst afstaan, waarna de rekening van de
keuring komt te vervallen, voor zover het op dit item betrekking heeft.
Mocht het gekeurde echt worden bevonden, dan bedragen de keuringskosten 3% van de cataloguswaarde of indien die ontbreekt, van de
waarde die door de voorzitter van de BondsKeuringsDienst naar beste weten wordt vastgesteld.
De keuringskosten worden eventueel vermeerderd met de hiervoor genoemde kosten van een keuringscertificaat en/of porto.
Zonder gebruik van het aan ommezijde afgedrukte formulier wordt niet gekeurd. Denk aan de ondertekening.

(uitgave januari 2013)
Affiliate member

