REGLEMENT RONDZENDVERKEER
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De vereniging Po & Po onderhoudt een rondzendverkeer, uitsluitend bestemd voor leden. Het
rondzendverkeer heeft ten doel de leden in staat te stellen hun verzameling verder uit te breiden door
poststukken, postzegels en ander filatelistisch materiaal ten verkoop te doen circuleren onder hier te
lande wonende leden, met verrekening van door de inzender gevraagde betaling.
artikel 2
a. Deelneming aan het rondzendverkeer staat open voor alle leden, met uitzondering van die genoemd in
lid b en lid c, die zich door middel van het aanmeldingsformulier of anderszins daartoe hebben
opgegeven. Zij zijn onderworpen aan de hen bij of krachtens dit reglement opgelegde verplichtingen en
zij zijn aansprakelijk voor de schade, welke door niet nakoming daarvan is of kan ontstaan.
b. Het rondzendverkeer staat niet open voor leden, die niet aan hun contributieverplichting hebben
voldaan of om andere redenen door het bestuur van deelname zijn uitgesloten.
c. Leden die bij het bestuur bekend staan als handelaar of semi-handelaar kunnen door het bestuur geheel
of gedeeltelijk van het rondzendverkeer worden uitgesloten.
d. Hoewel in principe alleen hier te lande wonende leden aan het rondzendverkeer kunnen deelnemen,
kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt. Het bestuur beslist over dergelijke uitzonderingen, op
grond van de geldende verzekeringsvoorwaarden.
artikel 3
a. Voor het rondzendverkeer mogen uitsluitend enveloppen worden gebruikt, die door de vereniging
tegen betaling verkrijgbaar worden gesteld.
b. Ten behoeve van de vereniging wordt ten laste van de inzenders over het bedrag van het verkochte
materiaal een commissie van 10% berekend. Tevens komt ten laste van de inzenders een door het
bestuur vast te stellen bedrag per enveloppe als bijdrage in de kosten van de verzekering.
artikel 4
Het rondzendverkeer staat onder toezicht van het bestuur. Met de dagelijkse leiding ervan is belast de
Commissaris Rondzendverkeer, aangewezen door het bestuur.
INZENDINGEN
artikel 5
De inzendingen van poststukken, postzegels en ander filatelistisch materiaal moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
a. De poststukken moeten worden aangeboden in de enveloppen, zoals genoemd in lid 3a. Bij niet
afzonderlijk geprijsde poststukken geldt een maximum van 40 stuks per enveloppe.
Zegels dienen in de gebruikelijke boekjes te worden geplakt en dienen eveneens in voornoemde
enveloppen te worden aangeboden.
b. De enveloppen moeten aan de Commissaris Rondzendverkeer worden overhandigd of hem op kosten
van de inzender aangetekend per post worden toegezonden.
c. Op de enveloppen of in de boekjes onder de zegels moet duidelijk en in Nederlands geld - per stuk of
per serie - de prijs worden vermeld waartegen het materiaal wordt aangeboden. Zoveel mogelijk worden
de nummers of soort vermeld volgens de gebruikelijke catalogi of handboeken.
d. De inzender wordt geacht overtuigd te zijn van de echtheid van de aangeboden postzegels,

poststukken en de daarop voorkomende afstempelingen, tenzij hij deze als vervalsing aanbiedt, in welk
geval dit duidelijk moet zijn aangegeven.
e. Bij het aantreffen van valse of vervalste stukken die niet als zodanig zijn aangegeven worden deze
door de Commissaris Rondzendverkeer uitgenomen. De inzender wordt hiervan op de hoogte gesteld.
In overleg met de inzender kan worden besloten het uitgenomen stuk aan een keuring door de
Keuringsdienst van de NBFV te onderwerpen. Gaat de inzender hiermee akkoord, dan gelden verder de
betreffende reglementen van de Keuringsdienst.
f. Indien de te verkopen artikelen beschadigingen of andere gebreken vertonen, moeten deze duidelijk
worden aangegeven. Een uitzondering hiervoor kan worden gemaakt voor niet afzonderlijk geprijsde
artikelen.
artikel 6
De Commissaris Rondzendverkeer beslist of de inzendingen in omloop worden gebracht. Hij heeft het
recht, naast de inzendingen welke niet voldoen aan het bepaalde in het vorige artikel, eveneens niet in de
circulatie op te nemen die inzendingen, die het aanzien van het Rondzendverkeer schaden, bijvoorbeeld
omdat zij kennelijk te hoog geprijsd of van slechte kwaliteit zijn, dan wel een zodanig eenvoudige
inhoud bevatten, dat geen belangstelling van koperszijde kan worden verwacht.
In het geval inzendingen niet in roulatie worden gebracht zendt de Commissaris Rondzendverkeer deze
aan de inzender terug op kosten van de inzender, met vermelding van de reden van weigering.

artikel 7
De Commissaris Rondzendverkeer houdt overzichtelijk aantekening van alle door hem ontvangen
inzendingen en richt zijn administratie zodanig in, dat daaruit kan worden nagegaan waar deze zich
bevinden. Van iedere inzending stuurt hij zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst aan de inzender.
artikel 8
Inzenders hebben het recht een of meer hunner inzendingen terug te vragen. In dat geval zal de
terugzending op hun kosten - zo spoedig als mogelijk is - plaatsvinden, nadat de omloop in de sectie,
waarin de betreffende inzending(en) zich bevinden, is beëindigd.

RONDZENDINGEN
artikel 9
Het Rondzendverkeer is onderverdeeld in secties van ten hoogste 20 deelnemers. Zonodig kan de
Commissaris Rondzendverkeer zich doen bijstaan door sectiehoofden, die door hem worden aangezocht.
artikel 10
a. De Commissaris Rondzendverkeer stelt de rondzendingen samen en distribueert deze zodanig, dat
zoveel mogelijk wordt bevorderd dat alle leden evenveel zendingen ontvangen. Hij doet de inzendingen
- zonodig door tussenkomst van een sectiehoofd - aan de deelnemers toekomen; toezending per post
geschiedt als pakketpost.
b. Het rondzend schema zal zoveel mogelijk aldus zijn geregeld, dat de deelnemers bij toerbeurt als
eerste een zending ontvangen en deze vervolgens aan in hun nabijheid wonende deelnemers moeten
doorgeven.
c. De Commissaris Rondzendverkeer of zijn sectiehoofd voegt bij elke uitgaande zending een
circulatielijst benevens een voldoende aantal door de deelnemers te frankeren briefkaarten, waarop de
deelnemers hun doorzending dienen te melden.
artikel 11
Het lid aan wie een rondzending wordt toegezonden heeft het recht de zich daarin bevindende
poststukken en -zegels tegen de aangegeven prijs te kopen. Ieder lid is verplicht:
a. Na ontvangst van een zending zich te overtuigen van de aanwezigheid van alle enveloppen en deze
terstond te onderzoeken op eventuele onregelmatigheden en bij constatering daarvan de Commissaris
Rondzendverkeer of het sectiehoofd hiervan in kennis te stellen.
b. Het vakje van een door hem uitgenomen poststuk of postzegel te voorzien van zijn naam.
c. Zijn aankopen nauwkeurig in de circulatielijst aan te tekenen en achter het totaal zijn handtekening te
plaatsen.
d. Binnen vier maal vierentwintig uur na ontvangst de zending aan zijn opvolger te overhandigen,
waarbij een doorzendkaart door de opvolger voor ontvangst wordt getekend, of per pakketpost op eigen
kosten door te zenden, in beide gevallen onder gelijktijdige verzending van één der bijgesloten, door de
deelnemer te frankeren, doorzendkaarten.
e. De aankopen binnen twee weken te voldoen, zoals aangegeven op de circulatielijst, d.w.z. onder
vermelding van nummer van de rondzending en sectie.
Ingeval van incasso-overeenkomst zal de Commissaris Rondzendverkeer zorgen voor incasso van de te
betalen aankopen.
f. Van omstandigheden, zoals ziekte en vakantie, waardoor hij geen rondzendingen kan ontvangen, en
van verandering van woonplaats tijdig aan de Commissaris Rondzendverkeer of het sectiehoofd kennis
te geven.

g. Onverwijld verzoeken om inlichtingen van zowel de Commissaris Rondzendverkeer of het
sectiehoofd te beantwoorden en te voldoen aan de aanmaning tot betaling der aankopen.
h. Bij nalatigheid niet alleen aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, maar ook de kosten (zoals
deurwaarderskosten) te voldoen van de door de vereniging te nemen maatregelen om alsnog de
vereniging toekomende bedragen te innen.
artikel 12
Het is niet toegestaan op de enveloppen of in de boekjes andere opmerkingen te plaatsen dan die welke
betrekking hebben op de door de inzender gemaakte fouten of nummering. Deze opmerkingen moeten
mede het lidmaatschapsnummer en de paraaf van de maker vermelden.
artikel 13
Indien een lid zich niet of niet volledig houdt aan het in de beide vorige artikelen bepaalde, heeft de
Commissaris Rondzendverkeer het recht hem van verdere deelneming aan het rondzendverkeer uit te
sluiten.
De Commissaris Rondzendverkeer zal het lid mededelen, dat hij en waarom hij van deelneming aan het
Rondzendverkeer wordt uitgesloten.
Maakt het lid tegen deze uitsluiting bezwaar, dan kan hij daarvan binnen één maand schriftelijk en
gemotiveerd doen blijken aan het bestuur, dat in zijn eerstvolgende vergadering op dat bezwaar beslist
en zo spoedig mogelijk daarna zijn beslissing aan het lid mededeelt.
artikel 14
Verwisseling van zegels en/of poststukken geldt als verduistering en is een strafbaar feit. Het bestuur
van de vereniging kan daarvan aangifte doen bij de politie. Een deelnemer die zich aan verwisseling
schuldig maakt dient eventuele schade te vergoeden en kan door het bestuur uit het lidmaatschap worden
ontzet.

COMMISSARIS RONDZENDVERKEER
artikel 15
a. De Commissaris Rondzendverkeer neemt in zijn administratie de daarvoor van belang zijnde
gegevens van de circulatielijst van bij hem terugontvangen zendingen over en beoordeelt of de
enveloppen voor verdere circulatie in aanmerking komen.
b. Uit omloop genomen enveloppen kunnen, onder bijvoeging van een afrekening, aan het eind van het
rondzendseizoen op een nader te bepalen verenigingsbijeenkomst of bij de Commissaris
Rondzendverkeer thuis worden afgehaald.
Mocht een inzender (of diens vertegenwoordiger) hiertoe niet in staat zijn, dan worden de enveloppen op
kosten van de inzender aan de inzender teruggezonden.
c. Van de opbrengst wordt de onder artikel 3 vermelde commissie afgehouden; daarmee worden tevens
alle andere door de inzender te betalen kosten verrekend.
d. Binnen twee weken na ontvangst door een inzender van de afrekening kan hij bij de Commissaris
Rondzendingen bezwaar aantekenen.
artikel 16
In de periode mei-augustus verstuurt de Commissaris Rondzendverkeer geen rondzendingen.

RISICO EN AANSPRAKELUKHEID
artikel 17
De enveloppen en boekjes circuleren voor rekening en risico van de inzenders behoudens het bepaalde in
artikel 18. De vereniging is derhalve niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door beschadiging of het
verloren gaan van ingezonden materiaal.
Schade, ontstaan door het verwisselen van stukken, wordt niet door de vereniging vergoed.
artikel 18
a. Zolang het ingezonden materiaal zich ten huize van de Commissaris Rondzendverkeer bevindt, dan
wel nog niet aan een deelnemer is overgedragen of aan de inzender geretourneerd, is de vereniging
echter aansprakelijk voor het ingezonden materiaal, en dan uitsluitend voor de gebeurtenissen waartegen
en tot de bedragen waartoe een door het bestuur of de Commissaris Rondzendverkeer gesloten
verzekering dekking biedt.
b. De vereniging verzekert de enveloppen en boekjes ten behoeve van de inzenders zo efficiënt
mogelijk tegen brand en diefstal. Zij keert de inzenders echter niet méér uit dan het bedrag, dat zij van de
verzekeringsmaatschappij ontvangt, verminderd met de door haar ter zake gemaakte kosten.
artikel 19
Ieder lid is volledig aansprakelijk voor de zich onder zijn berusting bevindende enveloppen en boekjes
van het ogenblik af, dat hij deze heeft ontvangen, totdat hij ze op de voorgeschreven wijze heeft
doorgegeven. Deze aansprakelijkheid strekt zich - behoudens door hem aan te tonen overmacht - mede
uit tot handelingen, welke door derden met of in de enveloppen of boekjes worden gepleegd. Een lid
wordt geacht een rondzending te hebben ontvangen, zodra deze te zijnen huize in ontvangst is genomen.
artikel 20
a. Ieder lid is verplicht aan de vereniging de schade te vergoeden, welke de inzenders en de vereniging
zelf door zijn schuld of nalatigheid lijden. Het bedrag van deze schade wordt na grondig onderzoek door
het bestuur bindend vastgesteld.
b. Indien de Commissaris Rondzendverkeer constateert dat een stuk of zegel ten onrechte niet meer in de
zending aanwezig is, zal hij onderzoeken of een eventuele koper kan worden opgespoord. Indien dit niet
tot een positief resultaat leidt, is de vorige deelnemer aansprakelijk voor de vermissing.
artikel 21
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in de artikelen 17 en 20.
SLOTBEPALINGEN
artikel 22
Inzenders en deelnemers onderwerpen zich aan de administratie van de Commissaris Rondzendverkeer,
welke geacht wordt volledig bewijs op te leveren, tenzij het tegendeel blijkt.
artikel 23
Het bestuur is bevoegd ter aanvulling of wijziging van dit reglement nadere regelen te stellen. Deze
zullen in het Verenigingsnieuws worden gepubliceerd met een datum van ingang.
artikel 24
Over geschillen, welke inzake de toepassing van dit reglement zouden kunnen rijzen, wordt naar
billijkheid door het bestuur beslist.

artikel 25
De datum van ingang van dit reglement is 1 september 2008.
De reglementen van de vereniging worden gepubliceerd op de internetsite van de vereniging

