K.V.B.P. ROESELARE
www.kvbproeselare.be
10 Maart 2019
Jaarlijkse postzegelverkoop (30e)
ZAAL RINUS Rechtover Ten Elsberge
Beverseaardeweg
ROESELARE

Bijkomende formulieren te verkrijgen :
KVBP Staakmolenstraat 69
8800 Roeselare 051/22.64.68
versavel.roeland@skynet.be

Algemene voorwaarden van onze verkoop voor en door de leden.
Voor deze verkoop zijn de algemene reglementen van de K.V.B.P. van toepassing o.a. :
1..De verkoop is uitsluitend toegankelijk voor KVBP-leden in bezit van een geldige
lidmaatschapskaart. Niet-leden kunnen zich steeds ter plaatse laten inschrijven.
2. De te betalen prijs van ieder te koop aangeboden lot wordt verhoogd met 7% onkosten.
3. Het opbod geschiedt per 0,10 € tot € 5 - per € 0,20 van 5 tot 10 EUR – per € 0,50 van 10 tot
25 EUR – Met €1 van 25 tot 50 EUR – met € 2 van 50 tot 100 EUR en daarboven telkens
met 5 EUR.
4. In de zaal gekochte loten worden enkel afgeleverd tegen contante betaling.
5. De leden die de verkoop niet kunnen bijwonen kunnen schriftelijke biedingen doen.
Zij verplichten zich de hen toegewezen loten te betalen vermeerderd met de verzendings kosten aangezien de gekochte loten aangetekend verstuurd worden.
De betalingen geschieden enkel op rek : BE23 4675 0479 8191 KREDBEBB van
KVBP-ROESELARE.
Offerten richten aan Versavel Roeland Staakmolenstraat 69 8800 Roeselare
versavel.roeland@skynet.be Tel 051/22.64.68
6. De loten kunnen bezichtigd worden op zondag 10 februari 2019 van 11 tot 11.45 uur en op
Zondag – dag van de verkoop –10 maart 2019 vanaf 8.45 uur.
Wees op tijd want wij starten stipt : 9.45 u in ons lokaal Ontmoetingscentrum RINUS
(rechtover Ten Elsberge) Beverseaardeweg 8800 Roeselare
De lijst van de loten kan men eveneens terugvinden op onze website
www.kvbproeselare.be ruilverkoop MAART

ORDERS VOOR DE VERKOOP van 10 MAART 2019
Hiermede verzoek ik de KVBP-ROESELARE de hieronder
vermelde kavels voor mij aan te kopen aan de meest voordelige
voorwaarden (Bod 7% niet inbegrepen)
Naam :………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………
Tel nr…………………Lidnummer…………..Handtekening
Lot
Beschrijving
Bod €
Lot
Beschrijving
Bod €
! ------!----------------------!--------------------!----------!-----------------------!---------------------!
!…… ; ……………… ; ……………… !……… ;………………… ;…………………
!…… ; ……………… ; ……………… !……… ;………………… ;…………………....
!…… ; ………………………………… !……… ;………………… ;………………….
!… ……………………………………… !……………………………………………….
!…………………………………………… !……………………………………………….
!…………………………………………… !………………………………………………..
!…………………………………………… !…………………………………………………
!…………………………………………… !…………………………………………………
!…………………………………………… !………………………………………………….
!…………………………………………… !.............................................................................
!………………………………………… !.............................................................…………

