BESTELLEN MYSTAMPS
Tijdens de voorverkoop van 14 maart ll. in Lommel, zouden 2 vellen MyStamps te koop aangeboden
worden. Het gaat om:
“LOMMEL NATUURLIJK !” (Editie 2020)(Formaat A4)
Dit vel nieuwe MyStamps bevat 10 postzegels met afbeeldingen uit de Lommelse natuur.

en

“TROTS OP LIMBURG” (Editie 2015) (Formaat A4)
Dit vel met 10 MyStamps werd reeds eerder te koop aangeboden tijdens een voorverkoop in Peer –
Wijchmaal.

Deze vellen MyStamps kunnen als volgt besteld worden (zolang de voorraad strekt) :
1.

per e-mail via:
secretariaat@postzegelkring-de-eik.be

2.

per brief op het adres:

Postzegelkring “De Eik”
p/a Grote Hoef 21
3920 Lommel

met opgave van:





het gewenste TYPE vel (-len) MyStamps,
het bijbehorende AANTAL,
uw volledige NAAM en ADRES en WOONPLAATS en
de gewenste VERZENDWIJZE of AFHALING NA AFSPRAAK op het onderstaande adres.

De MyStamps zullen pas verzonden worden als uw betaling ontvangen is op onze rekening:
IBAN : BE74 9730 3386 9707 met BIC : ARSPBE22
ten name van: Postzegelkring "De Eik" p/a Grote Hoef 21, 3920 Lommel,
met de vermelding van “Bestelling MyStamps”.
Het te betalen bedrag bestaat uit:
 kostprijs van één vel MyStamps:
€ 20,00 per vel
 de verzendkosten (per zending):
o bij aankoop van 1 of 2 vellen:
€ 2,00
o bij aankoop van 3 tot 10 vellen:
€ 3,00
 aangetekende verzending (indien gevraagd): € 6,30 (zie hieronder)
Er wordt gezorgd voor een deugdelijke verzendverpakking.
De verzending gebeurt op basis van de methode “gewone zending non-prior, niet-genormaliseerd”
en is altijd op risico van de koper. Postzegelkring “De Eik” neemt in deze geen enkele
verantwoordelijkheid voor mogelijke schade die tijdens het verzenden en afleveren zou zijn ontstaan.
Indien gevraagd wordt om de zending aangetekend te versturen, komt er een toeslag bij voor de
aantekentaks en de “Prior” verzending.

Bestelling afhalen:
De bestellingen kunnen na afspraak ook afgehaald worden op het volgende adres:
Postzegelkring “De Eik”
p/a Grote Hoef 21
3920 Lommel
Dan is contante betaling mogelijk en is geen voorafbetaling nodig.
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