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01 I woord vooraf I door Philippe Allardin
Beste verzamelaars,
Eind vorig jaar lanceerden wij een actie om jong en oud opnieuw
te laten kennismaken met de postzegel. En het was een overdonderend succes. We kregen meer dan 55.000 spaarkaarten
terug met onze mooie smurfenzegels. Nu is het de uitdaging om
de deelnemers aan deze actie verder te motiveren. Zo kunnen ze
de basis vormen van een nieuwe generatie postzegelverzamelaars en de toekomst van onze
mooie hobby verzekeren. De uitgiften die in deze editie van Philanews aan bod komen zullen
hun interesse in elk geval verder aanwakkeren. Want eens te meer vormen deze een hoogstandje in de Belgische filatelie.
Zo komt er in de maand april een uitgifte naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de
Astronomie en worden opnieuw 5 Belgische monumenten die op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staan op een postzegel afgebeeld.
In het eerder aangekondigde uitgifteprogramma van 2009 werd een wijziging aangebracht: de
uitgifte “Naar het circus” wordt verschoven naar een latere datum en vervangen door een reeks
postzegels over Suske en Wiske. Op 17 juni 2009 gaat immers de 3D-film “De Texasrakkers”
in première en dit evenement, gewijd aan de alombekende personages van Willy Vandersteen,
wordt vereeuwigd op 5 postzegels. Ook hierrond zullen we een mooie campagne uitwerken,
om zo het succesverhaal van de smurfenzegel verder te zetten.
In de maand mei worden 5 beroemde componisten in de bloemetjes gezet: Henry Purcell,
Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn en Clara Schumann. Verder zijn er
de “Zomerzegels”, gewijd aan vakantie in Vlaanderen en Wallonië en last but not least wordt
er een tweede blaadje uitgegeven in de aanloop naar het Europees Kampioenschap Filatelie,
ANTVERPIA 2010. Dit jaar wordt op 5 prachtige postzegels aandacht besteed aan het artistieke Antwerpen. Voor elk wat wils dus!

Veel leesplezier.

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

06 04 2009

09. EUROPA - Onder de Europese hemel
400 jaar geleden, in
1609,

keek

Galileo

Galilei, een Italiaanse
natuurkundige,
kundige

en

wisastro-

noom voor de eerste
keer door een telescoop naar de sterrenhemel.
Hij ontdekte dat de
maan niet mooi gaaf
was maar dat haar
oppervlak

bezaaid

was met kraters, dat
Code: 0909*

* Behoort tot het postzegelabonnement

er rond Jupiter vier

heldere manen draaiden die de naam “Galileïsche manen” kregen en dat de Melkweg een verzameling van miljarden sterren was.
2009 is dan ook door de VN uitgeroepen tot “International Year of Astronomy 2009”, “IYA 2009“,
met als thema “The Universe, yours to discover” (Het Heelal: samen ontdekken). Dit is een initiatief voor alle burgers van onze planeet. Het geeft hen de gelegenheid hun plek in het universum
te laten herontdekken door de pracht
van de hemel te bewonderen, om zo bij
iedereen een gevoel van verwondering
en ontdekking te creëren. Iedereen
moet de impact van sterrenkunde en
fundamentele wetenschappen op ons
dagelijks leven inzien om zo te begrijpen dat wetenschappelijke kennis bijdraagt tot een meer evenwichtige en
vreedzame samenleving. Het Planetarium, dat deel uitmaakt van de Koninklijke Sterrenwacht van België, is de uit-
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Kenmerken:
Thema: EUROPA zegel n.a.v. het Jaar van de Astronomie en de
400ste verjaardag van de eerste astronomische waarneming door Galileo Galilei
Ontwerp: Thierry Mordant
Waarde van de zegel:
of € 0,90
Formaat van de zegel: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 125 mm x 90 mm
Velindeling: 1 postzegel
Papier: litho fosforescerend
Tanding: 111/2
Drukprocedé: offset
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

02 I Speciale uitgiften
gelezen plek om op ontdekkingstocht

Meer informatie:

te gaan langs prachtige, mysterieuze

Internationaal Jaar van de Sterrenkunde 2009

hemelobjecten. Met een bezoekje aan

website: http://www.astronomy2009.org

het Planetarium waant u zich onder de

Planetarium:

sterrenhemel van het Andesgebergte,

e-mail: planetarium@planetarium.be

op het maanoppervlak… of zelfs tus-

website: www.planetarium.be

sen andere sterrenstelsels.
Tekst: Anne-Lize Kochuyt (Planetarium)

Uitgif tedatum

06 04 2009

10. Suske & Wiske (zelfklevend)
Suske en Wiske zijn twee stripfiguren die in het collectieve geheugen van België en Nederland groot zijn geworden.
Meer dan 60 jaar geleden trok Willy Vandersteen naar de directeur
van het dagblad “De Nieuwe Standaard” om de ruwe schetsen van
het verhaal “Rikki en Wiske in Chocowakije” te tonen. Vandersteen
wou twee stripstroken tekenen die als dagelijks vervolgverhaal in de
krant zouden verschijnen. Het plan lukte en het aantal abonnees van
de krant steeg enorm. In het tweede verhaal “Het eiland Amoras”
werd Rikki vervangen door de stoere Suske. Tante Sidonia kreeg een
grotere rol en wat later kwam de grapjas Lambik erbij. In “De dolle
musketiers” maakt de krachtpatser Jerom zijn intrede. Samen beleven deze striphelden heel wat knotsgekke avonturen.
Toen de strip een groter publiek bereikte, riep Willy Vandersteen
Studio Vandersteen in het leven, waar heel wat tekenaars het vak
leerden. De jarenlange onafgebroken dagbladpublicatie zorgde ervoor dat heel wat generaties fijne leesuurtjes beleefden aan Suske
en Wiske. Door de uitvindingen van professor Barabas wordt de lezer
meegenomen naar verre landen en reis je in het verleden of naar de
verre toekomst. In deze stripwereld is alles mogelijk en een heleboel
Code: ZB0909*

rare snuiters passeren de revue. Na meer dan 300 albums blijven

de verhalen van Suske en Wiske als zoete broodjes verkopen. Op 17 juni 2009 worden een aantal
bladzijden bijgeschreven aan het succesverhaal van Suske en Wiske. Die dag gaat de 3D-film “De
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Texasrakkers”

Kenmerken:
Thema: “De Texas Rakkers” (Suske en Wiske, Jerom, Lambik, Sidonia)
		 aanpassing van het stripverhaal van Willy Vandersteen
Copyright: © 2009 Standaard uitgeverij Antwerpen-België
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegel:  of € 0,59
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Presentatie: boekje met 10 zelfklevende postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

in

pre-

mière. In de Benelux is
dit tot nu toe het grootste
3D-filmproject ooit en
dé familiefilm van 2009.
Suske en Wiske blijven
verrassend uit de hoek
komen en dit wordt geïllustreerd met de uitgifte
van 5 unieke postzegels.
Tekst: Carine Boeykens

* 5 postzegels behoren tot het postzegelabonnement

Uitgif tedatum

06 04 2009

11. Belgisch werelderfgoed
De Belgische Post gaf in 2000 en 2001 twee reeksen zegels uit die gewijd waren aan de Vlaamse begijnhoven, de Grote Markt in Brussel, de liften van het Centrumkanaal en de belforten.

* Behoort tot het postzegelabonnement
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Code: 0911*

02 I Speciale uitgiften
Kenmerken:
Thema: een toeristische reeks met hoogtepunten uit het Belgisch erfgoed
- neolitische vuursteenmijnen (Spiennes)
		 © foto: G. Focant Région wallonne
- Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Doornik)
		 © foto: Pierre Peeters
- Plantin-Moretus complex (Antwerpen)
- Historisch centrum van Brugge
- Victor Horta/Grote herenhuizen (Brussel)
		 © 2009 Horta/Sofam
Tekeningen en gravures: Guillaume Broux
Lay-out: Jean Libert
Waarde van de zegel:
of € 1,05
Prijs van het blaadje: € 5,25
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: gegomd polyvalent wit fosforescerend
Drukprocedé: gecombineerde raster-en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Op dit nieuwe blaadje staan
de vijf andere Belgische monumenten die op de Werelderfgoedlijst

van

UNESCO

staan.
De neolithische vuursteenmijnen in Spiennes zijn een
uniek bewijs van de vindingrijkheid van de prehistorische mens. De kathedraal
van Doornik op haar beurt
onderscheidt zich door een
uitzonderlijk grote hoofdbeuk
en door de mooi gebeeldhouwde kapitelen.
In Brussel maken het Hotel
Tassel, het Hotel Solvay, het

Hotel van Eetvelde en het Horta-huis, die ontworpen werden door Victor Horta, deel uit van de
opmerkelijkste architecturale bouwwerken van het einde van de XIXde eeuw.
In Vlaanderen biedt Brugge een uitzonderlijk voorbeeld van een middeleeuws woongebied
dat zijn historische stadsstructuur goed heeft bewaard. In Antwerpen ten slotte getuigt het
Plantin-Moretusmuseum van de grote rol die dit belangrijke centrum van het Europese humanisme speelde in de XVIde eeuw.
Uitgif tedatum

Bron: website van UNESCO

11 05 2009

12. Meesters van de muziek
De gevierde componisten in 2009 zijn allen figuren van eersterang.
Henry Purcell (1659-1695) was de belangrijkste Engelse componist van de tweede helft van de
17de eeuw. Onder meer zijn opera “Dido and Aeneas” is een pareltje, naast heel wat boeiende
andere toneelmuziek, wereldlijke liederen en muziek voor de anglicaanse liturgie. In zijn voetsporen trad de geniale Duitser Georg Friedrich Händel (1685-1759), die zich in 1712 definitief in
Londen vestigde. Hij vierde er triomfen met Italiaanse opera’s en Engelse oratoria, waaronder het
overbekende “Messiah”. Ook Joseph Haydn (1732-1809) onderhield connecties met Londen. Hij
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Code: 0912*

Kenmerken:
Thema: een boekje n.a.v. de verjaardagen van belangrijke componisten;
- Henry Purcell (1659-1695)
- GF Händel (1685-1759)
- Joseph Haydn (1732-1809)
- Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
- Clara Schumann (1819-1896)
Tekeningen: Jan de Maesschalck
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegel:
of € 0,90
Prijs van het blaadje: € 4,50
Formaat van de zegels: 25,30 mm x 44 mm
Formaat van het blaadje: 180 mm x 64 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: gegomd polyvalent wit fosforescerend
Tanding: 111/2
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

* Behoort tot het postzegelabonnement

reisde er tussen 1791 en 1795
tweemaal heen als “vrij kunstenaar”, nadat hij eerder in
afzondering decennialang de
vorsten Esterhazy had gediend
op hun landgoed aan de Oostenrijks-Hongaarse grens. Hij
blijft de absolute grootmeester
van de “klassieke” symfonie en
het strijkkwartet.
In Haydns sterfjaar 1809 werd
Felix Mendelssohn geboren.
Hij stierf op jonge leeftijd in
1847, maar deze eerder “zachte
romanticus” liet een bijzonder
hoogstaand oeuvre na. Vooral

zijn Vioolconcerto en zijn toneelmuziek bij Shakespeare’s Midzomernachtsdroom zijn erg populair. Hij schreef echter ook prachtige symfonieën (zoals de Schotse, nr. 3, en de Italiaanse, nr. 4,
de muzikale neerslag van zijn reizen), kamermuziek en liederen. Goed bevriend met Mendelssohn
was het echtpaar Schumann: Robert en zijn vrouw Clara. Clara Schumann (1819-1896) was een
schitterende pianiste. Ook als componiste liet zij zich niet onbetuigd, al bleef zij op dat vlak in de
schaduw van haar man. Zij verdient zeker een plaats tussen al die mannelijke collega’s die in 2009
worden gevierd!
Tekst: Ignace Bossuyt (Prof. Dr.Em. Musicologie KULeuven)
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Uitgif tedatum

11 05 2009

13. Antverpia 2010

Code: 0913*

* Behoort tot het postzegelabonnement

We zetten in 2009 de tweede stap in de aanloop van het Europees Kampioenschap Filatelie
“Antverpia 2010”.
Na “Actief Antwerpen” als haven, verkeersknooppunt, diamant- en modecentrum en handelscentrum in 2008 is het “Artistieke Antwerpen” aan zet. Vanouds is de stad aan de Schelde een aantrekkingspool voor kunst en cultuur. Schrijvers, musici, theatermakers, architecten, beeldhouwers en
schilders werden aangetrokken door de economische welvaart en de kosmopolitische omgeving.
Tot op vandaag blijft Antwerpen onweerstaanbaar voor de beoefenaars van de meest verscheiden
kunstdisciplines. Het postzegelblaadje toont werk van artiesten en culturele instellingen die verweven zijn met de stad. Geboren Antwerpenaar Luc Tuymans is een waardige opvolger van Pieter
Paul Rubens. Zijn “schrale” schilderijen zijn niet te vergelijken met deze van de grootmeester van

7
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de barok, maar in internationale uitstraling benadert hij hem. Het doek “Vlaams dorp” uit 1995
bevindt zich in het “Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen”, dat een van de belangrijkste
collecties actuele kunst van het land herbergt. Het openluchtmuseum “Middelheim” verzamelt al
meer dan vijftig jaar moderne sculpturen van over heel de wereld. De containersculptuur “Orbino” (2004) van de Antwerpse architect-kunstenaar Luc Deleu is door zijn industriële constructie
een opvallende verschijning in de paradijselijke natuur van het park. De neoclassicistische ‘Bourlaschouwburg’, genoemd naar de stadsarchitect Pierre Bourla, werd voltooid in 1834 en biedt
vandaag onderdak aan “Het Toneelhuis”. Onder de artistieke leiding van Guy Cassiers, in 2008
bekroond met de Europese prijs voor theatervernieuwing, gooit het gezelschap hoge ogen. De
voorstelling “Mefisto for ever” met de acteurs Dirk Roofthooft en Abke Haring was hiervan een
indrukwekkend staaltje. De roemruchte cinema- en variétézaal Roma uit 1928 werd na jarenlange sluiting in 2003 feestelijk heropend. De film “Hollywood aan de Schelde” van Robbe De Hert,
werd er in 2006 voorgesteld. Deze cineast, met de opvallende Antwerpse tongval, is al vanaf
de jaren zestig een al even dwars als prominent Belgisch filmmaker. Robbe De Hert verfilmde
ook “Lijmen”, een boek van een van de grootste auteurs die Antwerpen in de 20ste eeuw voortbracht.

8

Het

stand-

Kenmerken:

beeld dat Wilfried Pas

Thema: de culturele aanloop naar het Europees Kampioenschap Filatelie in 2010.
- Schilderkunst: MUHKA + “Vlaams dorp” van Luc Tuymans
- Beeldhouwkunst: Middelheim + “Orbino” van Luc Deleu (© Sabam 2009)
- Theater: Bourla + toneelvoorstelling van het “Toneelhuis”
- Film: “De Roma” + “Hollywood aan de Schelde” van Robbe De Hert
- Literatuur: standbeeld - beeldhouwer “Wilfried Pas” (© Sabam 2009)
+ manuscript van “Kaas” Van Willem Elsschot
Blaadje: skyline Antwerpen
Ontwerp: Tom Hautekiet
Waarde van de zegel:  of € 0,59
Prijs van het blaadje: € 5,50
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 140 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: gegomd polyvalent wit fosforescerend
Tanding: 111/2
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

van Willem Elsschot
maakte,

prijkt

op

het Mechelseplein in
de stad en tegen de
achtergrond van de
eerste pagina van zijn
werk “Kaas” op de
postzegel.
Tekst: Bart Janssen

02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

11 05 2009

14. Zomerzegels (zelfklevend)
“Vakantie in Vlaanderen en Wallonië”
vormt dit jaar het
centrale thema van
de reeks “Zomerzegels”.
Het betekent voor velen ongetwijfeld een

Code: ZB0904*

moment van “genieten” zowel tijdens een rondreis in Vlaanderen met haar Bourgondische sfeer,
ongeëvenaarde kunst en rijk cultureel verleden in bruisende steden en idyllische dorpjes als door
het kleurrijke Wallonië met een ongekend cultureel erfgoed, met veelzijdige steden, historische
plaatsen en buitengewone stadsarchitectuur. De overweldigende groene natuur en prachtige
landschappen doen ons even het drukke leven van alledag vergeten.
Als uitgangspunt voor deze reeks trachtte Frédéric Thiry te achterhalen waaraan mensen zoal
denken bij het horen van het woord “zomer”. Op de eerste plaats ongetwijfeld de gedachte aan
zon, zee, vakantie en onlosmakelijk hiermee verbonden de herinneringen aan die mooie momenten, voor altijd vastgelegd op leuke vakantiekiekjes. Het sterke licht dat de zon symboliseert vertaalt zich in het gebruik van het geel. Aangevuld met grote schaduwen en reflecterend in zomerkleren symboliseert ze een gulle zon. Het duinlandschap uitgevend op de zee verwijst naar “onze”
vakantie aan de kust.
De afbeelding van een
rots zoals die langs de
Maas of de Semois terug te vinden is doet ons
denken aan een typisch
verblijf in de Ardennen.
Het gebaar bij het nemen
van foto’s verwijst naar
de herinneringen aan al
die gelukzalige momenten die we willen bewa-

Kenmerken:
Thema: vakantie in Vlaanderen en in Wallonië
vrouwelijke fotograaf + mannelijke fotograaf
Ontwerp: Frédéric Thiry
Waarde van de zegel:  of € 0,59
Prijs van het boekje: € 5,90
Formaat van de zegels: 25 mm x 30 mm
Formaat van het boekje: 166 mm x 60 mm
Presentatie: boekje met 10 zelfklevende postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* 2 postzegels behoren tot het postzegelabonnement
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ren. De kracht van de zegels schuilt zeker in het feit dat ze de lezer niet onberoerd laten. De
man of vrouw op de zegels neemt een foto van diegene die de zegel in handen houdt. De kijker
stapt zo in het beeld en wordt het onderwerp van de zegel. Hij voelt het zand tussen zijn tenen
en staat naast de vrouw. Hij is het die wordt gekiekt. Hij wordt de “vakantieherinnering”. De twee
zegels harmoniëren als het ware met elkaar. Net alsof de vrouw en de man deel uitmaken van
dezelfde scène en van elkaar een foto maken of net alsof je de rotsen ziet als je met je rug naar
de zee staat en omgekeerd. Leuk detail: dat de technologie ook hier niet stilstaat merk je aan
het gebruik van de toestellen: bij de ene een traditioneel fototoestel, bij de andere een modern
digitaal toestel.
							

Met dank aan Frédéric Thiry

03 I voorverkopen
04 04 2009

Onder de Europese hemel, Suske en Wiske,
Belgisch Werelderfgoed
Verkoop: vanaf 6 april 2009 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen
en de PostPunten. De uitgifte “Suske en Wiske” is te koop in alle postkantoren,
agentschappen en PostPunten.

Voorverkoop: op 4 april 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:

Jean Libert

Planetarium van Brussel
Boechoutlaan 10
1020 Brussel

Afstempeling uitgiftedatum:

Guillaume Broux

op 6 april 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Jean Libert, Guillaume Broux en
Thierry Mordant in Brussel.
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Thierry Mordant

03 I voorverkopen
Bezoek het Planetarium aan een voordelige prijs!
Op de voorverkoop in het Planetarium zal Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Wetenschapsbeleid de EUROPA-zegel (Onder de Europese hemel) plechtig overhandigen aan de ontwerper
en andere eregasten.
Verder worden er in het Planetarium bijzondere vertoningen georganiseerd van de voorstelling
van het heelal. De normale toegangsprijs bedraagt € 4. Op onze voorverkoop kunt u deze
vertoning bijwonen voor de prijs van € 2.
Om zeker te zijn van uw plaats kunt u vooraf (tot vrijdag 27 maart 2009) reserveren op volgend
adres: De Post, Stamps & Philately, Public Relations, tav Yvette Bricout, Egide Walschaertsstraat
1, 2800 Mechelen of per e-mail: yvette.bricout@post.be.

Programma voorstellingen:
11.00u Voorstelling Planetarium FR

12.00u Voorstelling Planetarium NL

14.00u Voorstelling Planetarium FR

15.00u Voorstelling Planetarium NL

09 05 2009

Meesters van de muziek, Antverpia 2010,
Zomerzegels
Verkoop: vanaf 11 mei 2009 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen en de PostPunten. De “Zomerzegels” zijn te koop in alle postkantoren, agentschappen en PostPunten.

Voorverkoop: op 9 mei 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Scheppers Instituut
Scheppersstraat 9
2200 Herentals

Afstempeling uitgiftedatum:

Frédéric Thiry

op 11 mei 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Frédéric Thiry en Tom Hautekiet te Herentals.
Tom Hautekiet zal aanwezig zijn van 10u tot 12u.

Tom Hautekiet
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04 I gewone uitgiften
Uitgif tedatum

06 04 2009

Vogel: Houtsnip
Deze zegel wordt gebruikt voor het frankeren van genormaliseerde geadresseerde verkiezingsdrukwerken tot 50 gram.

Kenmerken:

Code: VG09027

Onderwerp: vogel - de houtsnip
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 0,27
Formaat van de zegel: 24 mm x 27,66 mm
Oplage: onbeperkt
Velindeling: 50 postzegels
Papier:polyvalent-fluorescent
Tanding: 111/2
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop: vanaf 6 april 2009 in alle postkantoren (niet in de Postpunten).
Voorverkoop: op 4 april 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Planetarium van Brussel
Boechoutlaan 10
1020 Brussel

Afstempeling uitgiftedatum:
op 6 april 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,

André Buzin

Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: André Buzin op 4 april in het Planetarium te Brussel.
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05 I first day sheets
e 4,95 per First Day Sheet (Incl. 21% BTW)
Per uitgifte van speciale postzegels, blaadjes en/of boekjes ontvangt u deze prachtige genummerde kaart, met de postzegels opgekleefd en voorzien van een speciale stempel. Op
de keerzijde vindt u, in het Nederlands en in het Frans, kenmerken en informatie over de
uitgiften. U kunt de First Day Sheet per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement.
Met een abonnement geniet u tot 5% korting (zie pagina 31) .

Code: FDS0909

Code: FDS0910ZB
Code: FDS0911
Code: FDS0912

Code: FDS0913

Code: FDS0914ZB
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06 I first day covers
e 3,75 per First Day Cover (Incl. 21% BTW)
First Day Covers zijn per uitgifte genummerde en geïllustreerde enveloppen met afgestempelde postzegel(s). Alle FDC’s hebben hetzelfde formaat. U kunt de FDC’s per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement. Met een abonnement geniet u tot 5% korting.

Codes:
Onder de Europese hemel: FDC0909
Suske en Wiske: FDC0910ZB
Belgisch Werelderfgoed: FDC0911
Meesters van de muziek: FDC0912
Antverpia 2010: FDC0913
Zomerzegels: FDC0914ZB
Houtsnip: FDC09VG027

14

Bestelbon

Philanews 2/2009
SC 518

Invullen in drukletters a.u.b.
Naam + Voornaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel.:

E-mail:

BTW - Ondernemingsnummer (1):
Klantnummer (2):

PRS

F I L

(1) Te vermelden indien u een BTW- of ondernemingsnummer hebt
(2) Indien u nog geen klantnummer hebt, wordt u dat toegekend na uw 1ste bestelling

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

Betalingsmogelijkheden:
q Ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen.
q Ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van o 12,39):
q VISA		

q MASTERCARD

Kaartnummer: .................. - .................. - .................. - ..................
Vervaldatum: ............. / .............
Bedrag: o .........…........... Datum: ............................
Handtekening: ......……………
q Ik betaal met het overschrijvingsformulier (met IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik
apart ontvang.
q Ik betaal door overschrijving op de KBC rekening in Nederland NL97 KRED 0633 0913 32.
De gegevens staan op de factuur die ik ontvang. Opgepast: gelieve alleen nog betalingen
op deze nieuwe rekening te doen.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot o 12.500 binnen de Europese Unie,
worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent
een besparing van minimum o 3,50 per overschrijving. Om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde vermelden evenals
de identificatiecode (BIC) van zijn bank, die wij u meedelen op de factuur.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven
frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

Deze bestelbon terugsturen naar:
De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. Klantendienst: +32 (0)15 285 810 - Fax: +32 (0)15 285 816

CODE

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL

Prijs/EX.

Zegels april 2009
0909

09. Onder de Europese hemel

€ 0,90

ZB0909

10. Suske en Wiske(zelfklevend boekje)

€ 5,90

0911

11. Belgisch Werelderfgoed

€ 5,25

VG09027

Vogel: Houtsnip

€ 0,27

Zegels mei 2009
0912

12. Meesters van de Muziek

€ 4,50

0913

13. Antverpia 2010

€ 5,50

ZB0904

14. Zomerzegels (zelfklevend boekje)

€ 5,90

CODE

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover april 2009
FDC0909
FDC Onder de Europese hemel

€ 3,75

FDC0910ZB

€ 3,75

FDC Suske en Wiske

FDC0911

FDC Belgisch Werelderfgoed

€ 3,75

FDC09VG027

FDC Vogel - Houtsnip

€ 3,75

first day cover mei 2009
FDC0912
FDC Meesters van de Muziek

€ 3,75

FDC0913

FDC Antverpia 2010

€ 3,75

FDC0914ZB

FDC Zomerzegels

€ 3,75

first day SHEET april 2009
FDS0909
FDS Onder de Europese hemel

€ 4,95

FDS0910ZB

FDS Suske en Wiske

€ 4,95

FDS0911

FDS Belgisch Werelderfgoed

€ 4,95

first day SHEET mei 2009
FDS0912
FDS Meesters van de Muziek

€ 4,95

FDS0913

FDS Antverpia 2010

€ 4,95

FDS0914ZB

FDS Zomerzegels

€ 4,95

Souvenirkaart
0902SK

Souvenirkaart België-Groenland

€ 5,15

Publicaties
JB08N

België 2008 in postzegels

PHSTSNL

Philastrip: Peyo - Een gouden oorkonde (normale editie)

€ 27,00

PHSTSNLL

Philastrip: Peyo - Een gouden oorkonde (luxe editie)

€ 72,00

PHST0070

Philastrip: Billie heeft cachet (uitgifte 2002)

€ 22,00

PHSTMVNL

Philastrip: Michel Vaillant - Warm up (uitgifte 2005)

€ 24,00

CODE

BESCHRIJVING

TOTAAL

TOTAAL

€ 65,00

SC code	

AANTAL

Prijs/EX.

Numismatiek
NM09TYES

Set 16 gedenkmunten: 10de verjaardag van de Euro

SC 517

€ 112,00

NM09DS

Munt € 2 Duitsland

SC 504

€ 9,00

NM09LS

Munt € 2 Luxemburg

SC 505

€ 9,00

NM09EGE

Gouden europamunt van 50 euro

SC 519

€ 175,00

TOTAAL

CODE

BESCHRIJVING

SC code	

AANTAL

Prijs/EX.

TOTAAL

uw bijkomende bestellingen

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn BTW inbegrepen
Alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot het einde van de verkooptermijn.

Totaal van de bestelling

e

Ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

e

Ik voeg e 0,15 aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item
Totaal bedrag

Datum: . . . . / . . . . / . . . .

. . . x e 0,15
e

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw gegevens zullen door De Post worden verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en om u te informeren over de producten en diensten die De
Post uitbrengt en/of verdeelt.
Indien u zich hiertegen wenst te verzetten, kunt het u vakje hieronder aanduiden, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag
samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar: De Post – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw gegevens en ze indien
nodig laten verbeteren.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door De Post

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND

Alle Abonnementenzendingen
Losse bestellingen
Alle bestellingen van munten

KOSTEN BUITENLAND

o0

o0

bestelling onder o 25 = o 2,00

bestelling onder o 100 = o 5,00

o 4,50 (inclusief 21% BTW)

o 5 (inclusief 21% BTW)

OPMERKINGEN
1. Kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan o 125 met uitzondering van de numis		 matische producten.
2. Verzending via TAXIPOST/EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Opgelet!
- om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement.
- terugzendingen: binnen de 8 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend
terugsturen (in België gratis via het postkantoor - aangetekende dienstzending).
- betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
- u kan nu ook bestellen via e-mail: philately@post.be
q Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra
voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement.

Scheurcodes:
Aantal gewenste zegels

Scheurcode

1. Eén postfrisse zegel

S10

2. Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

3. Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

4. Zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

S21*

5. Blokje van vier zegels

S40

6. Blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

S41*

7. Eén strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer

S50

8. Eén strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer,
met één afstempeling op de buitenste zegel

S51*

9. Eén strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum

S60

10. Eén strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum,
met één afstempeling op de buitenste zegel

S61*

11. Een volledig vel postfrisse zegels

S70

12. Een volledig vel afgestempelde zegels

S71*

* U kan zelf uw afstempeling bepalen, u hoeft enkel het laatste nummer van de scheurcode te vervangen door het nummer dat overeenstemt met de stempel van uw keuze: 1 = stempel voorverkoop; 2 = dagstempel Directie Postzegels & Filatelie; 3 = 1ste dag stempel

Enkel bij losse bestellingen van postzegels, vul de scheurcode van uw keuze in
op de bestelbon.

07 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

België 2008 in postzegels
Het boek “België 2008 in postzegels” geeft
ons een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in 2008 aan de hand van prachtige kleurillustraties, boeiende teksten en
speciale postzegels, op zich stuk voor stuk
minuscule schilderijtjes en kunstwerken. Dat
het ontwerpen van een postzegel heel wat
meer inhoudt dan enkel maar een tekening op
papier bewijzen de getuigenissen van de ontwerpers die – ieder op hun eigen manier – hun
verhaal vertellen.

Een must voor alle
boeken- en postzegelliefhebbers!
Prijs: € 65 (Incl. 6% BTW)

Code: JB08N

Uw geschenk:

Voor slechts € 65 ontvangt u dit prachtig jaaroverzicht van de spe-

Het zwart/wit blaadje

ciale postzegels 2008, evenals het exclusieve zwart-witvelletje met

Kerstmis en
Nieuwjaar

een reproductie van de kerstzegel 2008. De beschermstrookjes

voorzien van een
speciale afstempeling.

hoeft u zelf niet meer aan te brengen. Dat hebben wij reeds voor
u gedaan!

Meer informatie: www.philately.post.be
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07 I Publicaties
Philastrips
Peyo – Een gouden oorkonde
De Smurfen zijn hip! Dat werd bevestigd door het grote succes van
de Grote Spaaractie Smurfenzegels: meer dan 55.000 spaarkaarten werden ingestuurd!
Fans van deze blauwe mannetjes kunnen hun verzameling
nog aanvullen met de Philastrip
“Peyo – Een gouden oorkonde”.
Naast Peyo’s biografie bevat dit
album verschillende exclusieve
Prijs: € 27

Code: PHSTSNL

Prijs: € 72

Code: PHSTSNLL

korte verhalen. Elk album bevat

het blaadje van 5 gegomde smurfenzegels, de luxe-editie bevat bovendien de 10 zelfklevende
zegels, evenals een blauwdruk en de film ervan.

Bollie en Billie - Billie heeft cachet
In 2009 blazen ook Bollie en Billie 50 kaarsjes uit. Van deze vrienden kunt u nog de Philastrip “ Billie heeft cachet” bestellen (uitgifte 2002).
Prijs: € 22
Code: PHST0070

Michel Vaillant - Warm up

Prijs: € 24
Code: PHSTMVNL

50 jaar geleden verscheen ook het eerste volledige album van
Michel Vaillant. Daarom zetten we graag de Philastrip “Warm up”
in de kijker (uitgifte 2005).
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08 I souvenirkaart
Uitgif tedatum

07 03 2009

Preserve the Polar Regions and Glaciers
Gemeenschappelijke uitgifte België en Groenland
Groenland en België zijn een wereld van verschil. In Groenland is de natuur op haar wispelturigst
met ijsvlakten, gletsjers en fjorden. Het eiland is voor bijna 85% bedekt met sneeuw en ijs, een
ijskap die in het binnenland tot 3 kilometer dik ligt. Via de fjorden baant het ijs zich een weg naar
de Atlantische Oceaan. Daar kalven grillige ijsbergen af en ijsschotsen gaan een verbrokkeld leven
leiden. Een smeltproces dat de laatste jaren in een gevaarlijke versnelling is geraakt.
De Polen zijn dus sleutelgebieden om de evolutie van het klimaat te meten. Het is daar dat België
en Groenland elkaar vinden. Kijken naar de Polen is kijken naar de toekomst. Groenland en België
slaan daarom de handen in elkaar met de gemeenschappelijke uitgifte van een souvenirkaart.

Prijs: € 5,15

Code: 0902SK

De souvenirkaart ging in voorverkoop op 7 maart 2009 en wordt sedert 9 maart 2009 verkocht
in de hoofdpostkantoren en bij Stamps & Philately.

21

09 I ierse zegels
Nieuwe uitgiften van An Post:
Een mooie aanvulling van uw verzameling!
Meer info: contacteer onze klantendienst. Tel: +32 (0)15/285 810, e-mail: philately@post.be
of via de website www.philately.post.be. Deze postzegels worden eveneens te koop aangeboden via een abonnement.
10 10 2008

Mini sheet

07 11 2008

Traditionele muziek

Code: IR0823MS

Prijs: € 3,32

Kerstmis

Planxty

De Dannan

Code: IR0823551
Prijs: € 0,67

Code: IR0823552
Prijs: € 0,67

The Bothy Band

Tulla Céili Band

Code: IR0823821
Prijs: € 0,99

Code: IR0823822
Prijs: € 0,99

Zelfklevend boekje, 26 zegels
Code: IR0825BK
Prijs: € 16,64
Code: IR082555
Prijs: € 0,67

Code: IR082582
Prijs: € 0,99

Zelfklevend paar
Code: IR0825SAS
Prijs: € 1,33

07 11 2008

Ierse dans (gemeensch. uitgifte met Spanje)

Code: IR082455
Prijs: € 0,67
Mini sheet
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Code: IR0824MS

Prijs: € 1,66

10 I mijnzegel®
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11 I Duostamp®
Duostamps Hallmark®
De hierna opgenomen Duostamps Hallmark (2007 en 2008) worden verkocht per vel van 15
zegels tegen de prijs van € 14,50 per vel. U kunt ze bestellen bij Stamps & Philately, Dienst
Verkoop, Egide Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen.

Poezen			
Code: DUOHAL0716
Tulpen			
Code: DUOHAL0717
Babysokjes		
Code: DUOHAL0818

e 14,50 per
vel met 15
Duostamp®!
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12 I Numismatiek

De producten numismatiek kunnen besteld worden
via de centrale bestelbon.
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12 I Numismatiek

24

De producten numismatiek kunnen besteld worden
via de centrale bestelbon.

13 I edel collecties
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14 I info
Internationale beurs
Van 6 tot en met 10 mei 2009 neemt Stamps & Philately deel aan de 19de
Internationale Briefmarken-Messe (IBRA + NAPOSTA) te Messehaus-Mitte,
Hall 10 in D-45010 Essen.

Wijzigingen aan het postzegelprogramma 2009
In het postzegelprogramma 2009 (verschenen in Philanews 3/2008) werden een paar wijzigingen aangebracht:
- De uitgifte “Naar het circus” wordt verschoven van 06.04.2009 naar 31.08.2009 en vervangen door de supplementaire uitgifte “Suske en Wiske”.
- De uitgifte “China voor het voetlicht” wordt verplaatst van 21.09.2009 naar 05.10.2009.

Aërofilatelie
Naar aanleiding van de eerste Lufthansavlucht van Brussel naar Milaan op
2 maart 2009 werd een speciale stempel ontworpen. Voor de liefhebbers:
tot vrijdag 12 juni kunt u uw poststukken met minimumtarief gewone zending
met deze stempel laten afstempelen. De poststukken moeten met vermelding “afstempeling Lufthansa” naar volgend adres worden gestuurd: De Post – Stamps &
Philately, Dienst Afstempelingen, Egide Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen.

Datumstempel Antverpia 2010
Naar aanleiding van het Nationaal en Europees Kampioenschap Filatelie
Antverpia 2010 werd een datumstempel ontworpen met postcode 2000
Antwerpen. Deze stempel zal worden voorgesteld tijdens de voorverkoop te
Herentals op 9 mei 2009.

Tijdelijk Postkantoor “VZW De Zilverreiger”
De VZW De Zilverreiger is een centrum voor Toerisme en Cultuur van het Scheldeland, het
land van Stille Waters. Op 30 mei wordt daar een tijdelijk postkantoor ingericht en in het
kader van deze organisatie heeft André Buzin een tekening geleverd van een “zilverreiger”.
Bij het ter perse gaan was het ontwerp van de datumstempel nog niet gefinaliseerd. Wie
hiervoor interesse heeft kan contact opnemen met Edith Gorissen (Tel.: 03 830 50 86 - Fax:
03 293 94 91 - Email: fa208061@skynet.be). Meer details volgen in Philanews 3 maar u kunt
nu alvast deze datum aankruisen in uw agenda.
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15 I abonnementen
Het Numisletter-abonnement
Neem nu een abonnement op deze prachtige
collector-items en ontvang een prachtig geschenk!

De vijf Numisletters
van het abonnement 2009:
Louis Braille, Preserve the Polar Regions and Glaciers, Van Blériot tot De Winne,
Koning Albert - 50 - Koningin Paola, Leven is Dansen!
Prijs per stuk € 15,95

Uw voordeel als Numisletter-abonnee:
• 3 % korting op elk van deze Numisletters
• 2 % extra korting indien u opteert voor een betaling met kredietkaart of domiciliëring

Meer info en bestellen?
Tel.: 015 285 810, E-mail: philately@post.be of gebruik de bestelbon op de volgende
pagina.
U kunt op dit aanbod inschrijven tot 29/06/2009.
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15 I abonnementen
Uw geschenk!
U schrijft tot 29/06/09 in op
een abonnement Numisletter en/of FDS en ontvangt
een stijlvolle simili-lederen
insteekmap met beschermbox.*
Ideaal om uw Numisletters
of First Day Sheets veilig
te bewaren!
* Actie geldig tot 29/06/09 en tot uitputting van de voorraad.
De afgebeelde Numisletters zijn niet inbegrepen

Onderstaande bestelbon in een enveloppe terugsturen naar:
De Post – Stamps & Philately - E. Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen - België

✂Gegevens van de persoon die abonnee wil worden:

Naam & voornaam: ...........................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Postcode: .................. Woonplaats: ..................................................................................
E-mail:..............................................................................Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :.................................................

Ik wens:
❏ Een Numisletter-abonnement (5 ex. per jaar, € 15,95 per ex.)
❏ Een FDS-abonnement (+/- 30 ex. per jaar, € 4,95 per ex.)

SC 512

SC 516

Betaling (duid uw keuze aan):
❏ met domiciliëring. Rekeningnummer: ...........................................................................
❏ met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX n°: .................................................. Vervaldatum: …./….
❏ overschrijving (een formulier ontvangt u achteraf)
Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van uw abonnement 30 dagen.

Datum: ......./......./...... 			

Handtekening betaler:

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over
haar producten en diensten? ❏ Ja ❏ Nee
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Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DE POST, N.V. van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) in het kader van onze contractuele relatie en met het oog op de
commerciële promotie van de door DE POST uitgegeven en/of verdeelde producten en diensten. Wij kunnen deze gegevens in dat kader doorgeven aan partners die contractueel verbonden zijn met DE POST, tenzij u zich hiertegen verzet. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt ze laten verbeteren of u verzetten tegen het gebruik ervan
voor direct marketing-doeleinden. Wenst u dat uw gegevens voortaan niet (meer) voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt stuur dan een gedateerd en ondertekend
schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs naar De Post – Dienst Privacy – PB 5000 - 1000 Brussel. DE POST, naamloze vennootschap van publiek
recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13.

15 I abonnementen
Het First Day Sheet-abonnement
Neem nu een abonnement en u ontvangt:
- alle First Day Sheets van dit jaar*: gedetailleerde uitleg over de uitgifte, afstempeling
van de gekleefde zegels en technische kenmerken;
- een mooi geschenk: de FDS-insteekmap met beschermbox.

Uw voordeel als First Day Sheet-abonnee:
• 3 % korting op elk van deze First Day Sheets;
• 2 % extra korting indien u opteert voor een betaling
met kredietkaart of domiciliëring.

Info en bestellingen:
Tel.: +32 (0)15 285 810.
E-mail: philately@post.be
of gebruik de bestelbon op pagina 30.
U kunt op dit aanbod inschrijven
tot 29/06/2009.
Prijs per FDS: € 4,95

* met uitzondering van de FDS buiten reeks.
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15 I abonnementen
Postzegelabonnement
Cultuur en postzegels: een jarenlange traditie.
Postzegels zijn een uiting van onze samenleving, van onze tradities en gewoonten en plaatsen de culturele rijkdom van ons land in het daglicht. Ze geven u de gelegenheid het heden en
verleden van ons land te ontdekken op een heel aparte wijze. Laat u deze kleine kunstwerkjes
niet ontsnappen en start nu uw eigen postzegelverzameling.

Een Postzegelabonnement: voordelig en gemakkelijk.
Met het Postzegelabonnement krijgt u alle postzegels thuis geleverd. Bovendien biedt een
abonnement u aanzienlijke kortingen op het totale bedrag aan postzegels voor 2009:
• liefst 3 tot 6% korting op het totale bedrag, afhankelijk of u vooraf of na levering betaalt.
• bovendien 2% extra korting als u via domiciliëring of kredietkaart betaalt.
Een abonnement op de postzegels van 2009 kost € 92,64 (actueel bedrag bij verschijnen
van deze Philanews). Op dit bedrag krijgt u uw korting(en). Als geschenk bij opening van een
Postzegelabonnement krijgt u het boek “Een reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels”, een
boeiende kennismaking met de meest markante gebeurtenissen en personen van de vorige
eeuw aan de hand van 80 mooie postzegels.

uw
cadeau!

Bestellen of meer informatie
aanvragen:
Dat kan via de bestelbon
(pagina 33) of bij:
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1 • 2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 285 810 • philately@post.be
www.philately.post.be
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15 I abonnementen
Bestelbon voor een Postzegelabonnement
Stuur dit formulier terug naar De Post, Stamps & Philately.

Uw gegevens: (in hoofdletters AUB)
Naam en voornaam: .................................................................................................................
Adres: . ......................................................................................................................................
PC: ................ Plaats: . ..............................................................................................................
E-mail:......................................................................................Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :..........................................................
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over
haar producten en diensten? ❏ Ja ❏ Neen
SC 511

Ik bestel:

❏. het Postzegelabonnement met de postzegels van 2009 aan € 92,64 en ontvang als geschenk het boek “Een reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels”.
❏ Ik betaal vooraf en in 1 keer het vaste bedrag van e 92,64 (en krijg 6 % korting met overschrijving + 2%
extra met kredietkaart of domiciliëring).
❏ Ik betaal na iedere levering (en krijg 3% korting met overschrijving + 2% extra met kredietkaart of domiciliëring). In dit geval kan het bedrag variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven
worden.

❏ Ik bestel nu nog niet, maar wil wel graag meer informatie over jullie abonnementen.
Uw abonnement wordt jaarlijks verlengd. Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van
uw abonnement 30 dagen.

Ik betaal:
❏ met domiciliëring - Rekeningnummer: .................................................................................
❏ met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: ............................................................. Vervaldag: …./….
❏ met overschrijving (ik ontvang een formulier voor het totale bedrag).

Datum: ......./......./...... 			

Handtekening:

Uw gegevens worden door De Post verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en/of één van haar partners, de controle van de verrichtingen en om u te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt, om ze mee te delen aanorganisaties van de groep van De Post, of aan
de organisaties waarvan de producten en diensten door De Post worden verdeeld, met hetzelfde doel.
Indien u zich wenst te verzetten tegen één van deze twee laatste finaliteiten, kunt u het vakje hieronder aanduiden, of ons dat laten weten door een schriftelijke, gedateerde
en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar: De Post – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren. DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464
RPR Brussel. PR 679-0000013-13.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten van bovenvernoemde bedrijven.
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