Voorwaarden voor het inzenden van materiaal voor het rondzendverkeer van Po & Po
Om:
- een goede kwaliteit van de rondzendingen te verkrijgen en te behouden;
- de inhoud overzichtelijk te houden;
- incourant materiaal tegen te gaan en;
- de voorraad - en daardoor de wachttijd van inzenders - te verkleinen,
zijn de volgende voorwaarden voor het inzenden van materiaal voor het rondzendkeer van
toepassing:
01. De inzending van enveloppen dient vergezeld te gaan van een overzicht waarop vermeld: naam,
aantal enveloppen en banknummer.
02. Maximaal per envelop:
- 33 omschreven poststukken met verschillende waarden, per aangegeven nummer op de envelop
(dus geen 34 of meer stuks);
- óf 40 niet nader per stuk omschreven poststukken met een eenheidsprijs (dus geen 50 of 60 stuks).
03. De enveloppen moeten een minimale totaalwaarde van € 20,00 hebben en de stukken een
gemiddelde waarde van ca. € 0,50. Hierbij worden dus geen enveloppen geaccepteerd met twee of
drie duurdere stukken en de rest opgevuld met "gewone" stukken van ca. € 0,10.
04. Per inzending maximaal 25% aan buitenlandse post- en postwaardestukken. De rest moet uit
Nederlands materiaal bestaan. Po & Po is namelijk in de eerste plaats gericht op nederlandse posten postwaardestukken.
05. Enveloppen in aantallen met zeer gespecialiseerd materiaal, waarvoor zeer weinig belangstelling
zal bestaan, zullen voor een deel geweigerd moeten worden.
06. Enveloppen waarin zich ansichtkaarten zonder postzegel bevinden (en die verder geen
betrekking hebben op de filatelie in enige vorm) moeten helaas geweigerd worden.
07. Enveloppen waarin post- of postwaardestukken met beschadigde zegels, of welke zelf smerig of
(flink) beschadigd zijn, moeten helaas geweigerd worden.
08. Voor het overige blijven de artikelen 5 en 6 van het Reglement Rondzendverkeer van kracht,
zoals opgenomen in de Statuten en Reglementen van Po & Po.
09. Er zijn verder "kleine" (tot 50 enveloppen per jaar) en "grote" inzenders (tot een paar honderd
enveloppen per jaar). Om de lange wachttijden voor de kleine inzenders te verkorten, worden hun
inzendingen direct opgenomen in de rondzendverkeer.
De financiele afrekening komt daardoor ook eerder. Het wordt voor "kleine" inzenders dus
aantrekkelijker om aan het rondzendverkeer deel te nemen.
Streven is om van de “kleine” inzenders de enveloppen te retourneren binnen 2 jaar. Bij de “grote”
inzenders kunnen we dat niet garanderen.
10. Bij het vermissing van stukken uit een envelop, kenbaar gemaakt d.m.v. een opmerking geplaatst
als eerste op de envelop, wordt geen vergoeding gegeven, omdat ik veronderstel dat de inzender
niet het juiste aantal poststukken in de envelop heeft gedaan.
Bij vermissing later, ook d.m.v. een opmerking, krijgt de inzender vergoeding van het poststuk en ga
ik er vanuit dat het poststuk “geleend en niet terug gebracht is” door een deelnemer aan het
rondzendverkeer.
Bij vermissing van meerdere enveloppen of een hele doos enveloppen wordt de verzekering in
kennis gesteld. De deelnemer aan het rondzendverkeer moet kunnen aantonen waar de doos is of
eventueel kunnen aantonen dat de doos is verstuurd.
Rondzendverkeer Po & Po vergoedt een vermiste envelop met 50% van de uitgeprijsde waarde die
op de envelop stond bij aanbieden voor het rondzendverkeer.
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