Postzegelvereniging Valkenswaard e.o.
Valkenswaard april 2017
Aan alle leden van de vereniging,
Deze actie is een herhaling van een soortgelijke actie die in september 2004
heeft plaats gevonden.
Het komt nog regelmatig voor dat nabestaanden/erfgenamen van een
postzegelverzamelaar niet of nauwelijks op de hoogte zĳn van de waarde van
de verzameling. Men weet vaak niet welke bestemming aan de verzameling
kan worden gegeven of hoe deze kan worden verkocht.

Handleiding voor het invullen van deze kaart
Bestudeer het voorbeeld dat u van ons heeft ontvangen zodat u een goed
beeld heeft wat u waar in moet vullen.
Gebruik geen specifiek postzegeljargon of afkortingen die uw nabestaanden
waarschijnlijk niets of weinig zeggen.
In de kolom “Soort verzameling” omschrijft u of het een land- of themaverzameling betreft. In geval van een land kunt u ook nog de periode
vermelden of de verzameling opsplitsen in meerdere delen.
In de kolom “Locatie” geeft u aan waar de verzameling zich fysiek bevindt.
Bijvoorbeeld in de studeerkamer op de eerste etage of in een doos op zolder.

Er zĳn lieden die trachten hiervan misbruik te maken door aan te bieden de
verzameling te kopen voor een bedrag ver beneden de werkelijke waarde.

In de kolom “Stockboeken/albums/etc.” geeft u aan hoe u de verzameling
heeft opgeborgen. Dit kan een Schaubeck album zijn maar ook een doosje.

Het bestuur van uw vereniging waarschuwt ernstig tegen dit soort handelingen
en raadt u daarom aan deze kaart zorgvuldig in te vullen en de ingevulde
kaart bĳ uw andere waardepapieren te bewaren. Hiermee zijn uw
nabestaanden/erfgenamen geïnformeerd.

In de kolom “Cataloguswaarde.” geeft u de cataloguswaarde van de
verzameling. Vermeldt hierbij altijd de catalogus en het jaar van uitgifte van
de catalogus die u heeft gebruikt om de waarde te bepalen. Heeft u geen
cataloguswaarde bepaald, vermeldt dit dan expliciet zodat nabestaanden/
erfgenamen niet denken dat het geen waarde heeft.

Natuurlijk kunt u of uw nabestaanden/erfgenamen terugvallen op de
Commissie Nalatenschappen van onze vereniging. De namen en adressen van
de leden van het bestuur en de Commissie Nalatenschappen vindt u altijd
terug in ons maandelijkse clubblad. Ook kunt via onze website de adressen
terugvinden evenals het reglement van de Commissie. De hulp van deze
commissie is gratis maar eventuele kosten die, uiteraard in overleg met de
aanvrager, bij derden worden gemaakt zijn voor rekening van de aanvrager.
Tenslotte is er de mogelijkheid om u in te schrijven in het nalatenschapsregister waarna bij overlijden de vereniging contact zal zoeken met de
nabestaanden/erfgenamen. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven
kunt u dit onder op deze kaart aangeven. Voorkomen is beter dan genezen.
Succes bij het invullen van deze kaart.
Het Bestuur
De Commissie Nalatenschappen.
Ik heb de PVVEO wel / geen (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
toestemming gegeven om na mijn overlijden nabestaanden/erfgenamen te
benaderen voor advies met betrekking tot mijn postzegelverzameling.

In de kolom “Netto verkoop waarde” geeft u een reële schatting van de te
verwachten netto opbrengst bij verkoop (dus na aftrek van veilingkosten).
Taxeer daarbij zeker niet te hoog, dat kan bij verkoop ongenoegen veroorzaken bij de nabestaanden/erfgenamen. Heeft u moeite zelf een reële
schatting te maken dan kunt u de hulp inroepen van de vereniging. Als het
gaat om een echt waardevolle verzameling, dan raden wij u aan dat bij
voorkeur notarieel vast te leggen.
In de kolom “Bestemming/waar verkopen” geeft u aan wie de erfgenaam is
van de verzameling of waar deze moet worden verkocht. Denk eraan dat de
erfgenamen vaak niet bekend zijn met veilinghuizen en “Van Dieten” of
“BPV” hun waarschijnlijk niet veel zegt. Vermeldt dus de volledige naam van
het veilinghuis en bij voorkeur ook een adres of contact persoon.
In de kolom “Opmerking” kunt u nog een algemene opmerking kwijt.
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