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Het adres voor: 

      * postzegels 

         * brieven & postwaardestukken                   

           *  prentbriefkaarten  

             *  munten & penningen 

                *  papiergeld & bankbiljetten 

                  *  onderscheidingen 

                    *  oude aandelen 

                      *  goud &  zilver 

 
  

 



 

6) Kijkdagen. 

In de weken voorafgaand aan de veiling 

organiseren wij kijkdagen en een kijkweekend 

waarop belangstellenden het aanbod kunnen 

bekijken. Dit  zijn drukbezochte dagen waarop 

cliënten uit binnen- en buitenland ruimschoots de 

tijd wordt geboden het aangeboden materiaal 

onder toezicht en camerabeveiliging te bezichtigen.  

8)  Verzending van kavels en afrekening. 

Na de veiling worden aankopen, na betaling, 

wereldwijd naar de kopers verzonden. Zes weken 

na de veiling ontvangen de inzenders een 

gespecificeerde afrekening. Uiteraard is dan het 

eindbedrag ook bijgeschreven op één of meerdere 

gewenste rekeningnummer(s).   

7) Veiling. 

De veiling bestaat uit meerdere zittingen en beslaat 

meestal een aantal dagen. Dat is afhankelijk van de 

hoeveelheid te veilen kavels. De veiling is live te volgen via 

internet (in beeld en geluid) en voor bieders bestaat de 

mogelijkheid mee te bieden via een speciale biedwebsite.  

 

 

U kunt thuis de veiling volgen en live zien wat uw 

bezittingen opbrengen, maar uiteraard bent u ook van 

harte welkom in de veilingzaal. Veilingen van Rietdijk zijn, 

elk halfjaar opnieuw, internationale ontmoetingsplaatsen 

voor kopers & verkopers van filatelistisch en numis-

matisch materiaal.  www.rietdijklive.nl 

 

1) Afspraak maken. 

De eerste stap voor een taxatie of inleveren van 

materiaal is het maken van een afspraak. Dat kan 

eenvoudig telefonisch of via e-mail en is mogelijk  van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor 

het maken van een afspraak belt of mailt u:  

 Tijdens kantoor-uren 070-364 79 57 

 Buiten kantoor-uren 06-20 47 95 85 

 info@rietdijkveilingen.nl  

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 

www.rietdijkveilingen.nl      

2) Taxatie op kantoor of op  locatie. 

De tweede stap is een taxatie van uw verzameling. 

Die taxatie kan plaats vinden bij ons op kantoor 

of op iedere andere gewenste locatie. Tijdens de 

taxatie zal worden beoordeeld of uw collectie 

geschikt is voor opname in de veiling.  Taxaties bij 

ons op kantoor zijn vrijblijvend. Taxaties op een 

andere locatie zijn zonder kosten wanneer u 

daadwerkelijk materiaal voor de veiling 

aanbrengt. Uitgebreide taxatievoorwaarden kunt 

u vinden op onze website.  

4) Verkaveling van materiaal. 

Ons team maakt van uw inzending kavels. Een kavel 

kan een los zegel, een serie, een album of zelfs één of 

meerdere verhuisdozen groot zijn. Dit verkavelen van 

uw inzending geschiedt op dusdanige wijze dat de 

hoogst mogelijke opbrengst mag worden verwacht en 

is dus zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat.   

3) Inleveren voor de veiling. 

Vervolgens kunt u besluiten materiaal voor de veiling 

aan te brengen. De enige voorwaarde is dat het geheel 

enige waarde heeft. Aanbrengen kan doorlopend op 

afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 

17.00 uur. Natuurlijk ontvangt elke inzender een 

ontvangstbevestiging waarop alle afspraken worden 

vastgelegd. Veilingcommissie wordt afgesproken 

alsmede een communicatieadres en de gegevens van 

één of meerdere begunstigden.   

5) Verzending  van catalogi en inzendlijsten. 

Ongeveer 4 weken voor de veiling verschijnt de 

veilingcatalogus op papier en uiteraard ook op onze 

websites. Alle inzenders van de veiling krijgen een 

inzendlijst met daarop alle kavelnummers 

behorende bij hun inzending. Inzendlijsten met 

kavelnummers worden gelijktijdig met de 

veilingcatalogi naar de inzenders verzonden. 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Laat Rietdijk uw partner zijn! 

 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919. 

 
 

 Een uitgebreide internationale klantenkring; 

 Lage veilingprovisie voor zowel aan- als verkoop;  

 Wij streven voor u naar de hoogst mogelijke veilingopbrengst; 

 Persoonlijke benadering; 

 Een heldere veilingprocedure; 

 De mogelijkheid van een renteloos voorschot bij grotere inzendingen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een betrouwbare taxatie voordat u een beslissing neemt; 

 Presentatie in luxe veilingcatalogus met alle foto’s in full-color; 

 Veilingcatalogus op internet, wereldwijd aanbieden en verkopen via RietdijkLive;  

 Meer dan 100 jaar ervaring in het veilingwezen; 

 Deskundige verkaveling met aandacht voor detail; 

 Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

 Gratis verzekering. 
 
Bel voor gratis advies of meer informatie vrijblijvend: 070 - 364 79 57 / 070  - 364 78 31 

 

E-Mail: info@rietdijkveilingen.nl 
 

Mobiel / Whatsapp: 06-20 47 95 85 
 

Facebook: rietdijkveilingen Twitter: Rietdijk1919 
 

Postzegel- en muntenveilingen, Noordeinde 41 2514 GC ‘s-Gravenhage. 

Sinds 1919 voor een eerlijke, reële en  

klantvriendelijke behandeling. 

Laat u vrijblijvend en goed informeren.  

 


