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STAMP-WORLD
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hg@stampdealer.nl
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden:
Hr. J.C. van der Bijl

Halfweg

RUILDAGEN IN DE REGIO
7 maart

LISSE, ’t Poelhuys,
Vivaldistraat 4, van 10.00 tot 14.45 uur.

7 maart

UITHOORN, Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, van 10.00 tot 14.00 uur.

14 maart

HOOFDDORP, De Jeugd van Gisteren,
Beemsterstraat 4, van 10.00 tot 16.00 uur.

21 maart

AALSMEER, Het Parochiehuis,
Gerberastraat 6, van 9.30 tot 15.00 uur.

28 maart

BADHOEVEDORP, ’t Rietland,
Chr. Huygensstraat 21, van 10.00 tot 15.00 uur.

28 maart

WILNIS, De Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24, van 09.30 tot 13.00 uur.

27



Inleveren veilingmateriaal
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VERSLAG VEILING 7 FEBRUARI J.L. IN HOOFDDORP
Aanwezig aantal kopers 42 (waaronder 3 schriftelijk) – Inzet: 230 kavels – Verkocht:
66 kavels = 28,7% - Opbrengst: € 244,25.

Aangesloten bij de Federatie I.V. Philatelica
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Postzegel- en Muntveilingen
x
x
x


Een betrouwbare taxatie van uw verzameling?
Een hoge opbrengst via een
internationale veiling?
Een gedegen en correcte afwikkeling
van uw levenswerk?

Laat Rietdijk uw partner zijn!



In april en november telkens
een grote postzegelveiling en
in juni en december telkens
een grote muntenveiling.







Wij zijn doorlopend op zoek
naar postzegels en munten!


Voor grote inzendingen
komen wij graag naar u toe!
Bel: 070-364 79 57
of mail: info@rietdijkveilingen.nl

Adres



Telefoon

Fax
Internet
 E-mail

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)
2514 GC 's-Gravenhage
070-364 79 57 (postzegelveiling)
070-364 78 31 (muntveiling)
070-363 28 93
www.rietdijkveilingen.nl
info@rietdijkveilingen.nl







CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN, PRENTBRIEFKAARTEN

PARTNER IN
THE GLOBAL
PHILATELIC NETWORK

UW INTERNATIONALE PARTNER!

China 1897
“Small Dollar – The King of Chinese Philately”

Nederlands-Indië
Absolute hoogtepunt, stempelproeven 10 cent op velletjes

EUR 552.000
CHF 605.000 *
Zürich, juni 2018

West-Australië, “Inverted Swan”
De meest waardevolle postzegel van Australië

EUR 67.600 *
Amstelveen, september 2017

EUR 271.400
CHF 314.600 *
Zürich, juni 2018

EUR 382.400
CHF 573.600 *
Zürich, juni 2009

EUR 48.800 *
Amstelveen, maart 2016
Nederland 1852
Het enige horizontale brugpaar op brief
CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN - NEDERLAND
I N F O @CORINPHILA.NL
T E L . + 31 20 624 97 40
W W W. C O R I NPH I LA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND
WWW.CORINPHILA.CH

Hoofdsponsor

* Hamerprijs incl. opgeld

Zwitserland 1850
Het ‚Winterthur‘ blok van 8 op brief

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES
Corinphila maakt deel uit van het Global Philatelic Network
met gespecialiseerde postzegelveilinghuizen in vijf landen
op drie continenten.
Door onze internationale ervaring en expertise, onze
optimale presentatie en een internationaal en vermogend
klantenbestand realiseren wij de hoogste prijzen.
Bovendien publiceren wij hardcover veilingcatalogi voor
bijzondere verzamelingen op land en op (eigen)naam.
Onze experts adviseren u graag vrijblijvend bij verkoop!

