
Purmerender Postzegel Ruil-Club 

Reglement Rondzendverkeer 

  

Algemene Bepalingen: 

Artikel 1. 

Er is een rondzendverkeer (hierna aan te duiden als RZV), dat ten doel heeft de leden en donateurs van de PPRC in staat te stellen 

hun verzameling verder uit te breiden en hun overtollige zegels en poststukken ter verkoop te doen circuleren onder de leden en 

donateurs in de regio Purmerend. 

Artikel 2. 

Deelneming aan het RZV staat open voor alle leden en donateurs, die verklaard hebben dat zij zich onderwerpen aan de hen bij of 

krachtens dit reglement opgelegde verplichtingen. En zich, voor zover zij koper zijn, aansprakelijk te stellen voor de schade, die 

door niet nakoming daarvan is ontstaan.  

Minderjarige leden moeten, alvorens aan het RVZ te kunnen deelnemen, bovendien een schriftelijke verklaring van ouders of 

voogden overleggen, waarin zij de financiële verantwoordelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden van hun kinderen 

of pupillen met betrekking tot het RVZ op zich nemen.  

Artikel 3. 

Ten behoeve van de vereniging wordt ten laste van de inzenders over de prijs van de verkochte zegels en poststukken een 

commissie berekend. Deze commissie bedraagt 10 %. 

Artikel 4 

Het RZV staat onder toezicht van het bestuur. Met de dagelijkse leiding is een van de bestuursleden belast. Dit is het Hoofd 

Rondzend Verkeer( verder aan te duiden als HRV). 

 

De Inzendingen 

Artikel 5. 

De inzendingen van zegels en poststukken moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

A de zegels moeten worden aangeboden in boekjes, de poststukken in omslagen, waarvan de vorm en uitvoering door 

het Bestuur zijn vastgesteld en die tegen een door het  Bestuur vastgestelde prijs verkrijgbaar zijn.  

B de boekjes/omslagen moeten aan het HRV worden overhandigd of op kosten van de inzender aangetekend per post 

worden toegezonden. 

C in de boekjes moet onder de zegel en op de omslagen in euro’s –per stuk of per serie- de verkoopprijs worden 

vermeld, terwijl boven de zegels en op der omslagen zoveel mogelijk de catalogusnummers worden aangetekend. 

Op de omslag van de boekjes en op de omslagen/enveloppen moet de gebruikte catalogus worden vermeld.  

D de zegels moeten zoveel mogelijk land voor land en in volgorde van uitgifte worden aangeboden.  

E gebruikte zegels en zegels met een plakkerrest moeten met een deugdelijke plakker bevestigd zijn en wel zodanig, 

dat zij zonder te worden verwijderd, ook aan de achterzijde geheel kunnen worden bekeken.  

 Postfrisse zegels moeten zodanig worden ingebracht, dat de koper de zegels op een deugdelijke wijze op 

postfrisheid kan controleren.  

F beschadigde of gerepareerde zegels en zegels van mindere kwaliteit moeten als zodanig worden vermeld. 



Artikel 6. 

Het HRV beslist of de inzendingen in omloop worden gebracht. Hij heeft het recht, naast inzendingen, die niet voldoen aan 

het bepaalde in het vorige artikel, niet in de circulatie op te nemen. Inzendingen waardoor het aanzien van het RZV wordt 

geschaad omdat zij te hoog geprijsd of van slechte kwaliteit zijn, dan wel zodanig algemene waar bevatten, dat de 

belangstelling van kopers zijde niet kan worden verwacht niet te laten rouleren.  

Hij heeft voorts het recht zegels, aan welke echtheid ernstig wordt getwijfeld, uit de boekjes te verwijderen en aan de 

inzender, op dienst kosten, terug te zenden.  

Artikel 7. 

Het HRV houdt overzichtelijk aantekening van alle door hem ontvangen boekjes/omslagen en richt zijn administratie zodanig 

in, dat daaruit kan worden nagegaan, waar deze zich bevinden.  Besluit hij een boekje/omslag in omloop te brengen, dan 

zendt hij aan de inzender een bericht van ontvangst. Weigert hij de boekjes/omslagen, dan zendt hij deze onder opgaaf van 

redenen op koste van de inzender terug. 

Artikel 8. 

Inzenders of hun erfgenamen hebben het recht een of meer door hen ingezonden boekjes/omslagen terug te vragen, in welk 

geval de terugzending op hun kosten zal plaats vinden, nadat de omloop in de sectie, waarin de boekjes/omslagen zich ten 

tijde van hun verzoek bevinden is beëindigd. 

Artikel 9. 

Inzenders of hun erfgenamen kunnen het HVR verzoeken om, terwijl de boekjes/omslagen nog in circulatie zijn, een globaal 

berekende tussentijdse afrekening van de opbrengst van de reeds verkochte zegels/poststukken te ontvangen. Aan een 

zodanig verzoek wordt steeds voldaan indien het aan de inzender  toekomend bedrag € 750 overtreft.  

De rondzending 

Artikel 10 

Het rondzendverkeer is onderverdeeld in secties. De secties worden zoveel mogelijk geografisch ingedeeld. Het HVR kan na 

overleg met het Bestuur, een lid of donateur als hoofd van de sectie laten fungeren.  

Artikel 11 

De aan het rondzendverkeer deelnemende leden krijgen van het HVR een rondzendstempel, met een nummer.  Dit stempel 

blijft eigendom van de vereniging. Het stempel wordt verstrekt tegen betaling van een borgsom, de hoogte daarvan door het 

Bestuur vast te stellen. Na stoppen met de rondzendingen is het lid verplicht het rondzendstempel in te leveren. Hij krijgt dan 

het borgbedrag terug.  

Het HVR houdt een lijst bij van de uitgifte van de stempels. 

Artikel 12 

Het HVR stelt de rondzendingen samen en distribueert deze zodanig, dat rekening houdende met het belang van de 

vereniging, zoveel mogelijk wordt bevorderd, dat alle deelnemers evenveel zendingen krijgen. Hij doet de zendingen 

eventueel bij de sectiehoofden bezorgen, eventuele toezending per post geschiedt aangetekend.  Bij elke zending wordt een 

circulatielijst gevoegd.  

Artikel 13 

Het sectiehoofd houdt aantekening van de ingekomen zending(en) en brengt deze zo spoedig mogelijk in omloop. Hij voegt 

bij iedere zending een circulatie lijst en houdt aantekening van de volgorde van circulatie. Het rondzendschema regelt hij 

zoveel mogelijk aldus, dat de tot zijn sectie behorende deelnemers bij toerbeurt als eerste een zending ontvangen en dat de 

deelnemers de zendingen aan hun in de buurt  wonende deelnemers doorgeven. 



Het sectiehoofd is gehouden de aanwijzingen van het HVR op te volgen en is hem verantwoording schuldig.  Indien een lid 

of donateur niet langer als sectiehoofd wenst te fungeren is deze verplicht tenminste één maand van tevoren daarvan aan het 

HVR mededeling te doen en de lopende zending(en) af te handelen.  

Artikel 14 

Het lid of donateur. aan wie een rondzending wordt toegezonden, heeft het recht de zich daarin bevindende 

zegels/poststukken tegen de aangegeven prijs te kopen.  

Ieder lid of donateur is verplicht: 

A: na ontvangst van een zending deze eventueel in bijzijn van degene die de rondzending komt overhandigen, te 

onderzoeken op eventuele onregelmatigheden, zoals vermissing of beschadiging van boekjes/omslagen of gedeelten hiervan 

en bij constatering daarvan de zending aan de omloop onttrekken en naar het sectiehoofd terug te brengen. Worden bij 

ontvangst ongestempelde open vakjes aangetroffen, dan dient de deelnemer contact op te nemen met zijn voorganger.  

B: het vakje van een door hem/haar uitgenomen zegel/poststuk af te stempelen met het aan hem/haar verstrekte 

verenigingsstempel.  

C zijn/haar aankopen nauwkeurig in de circulatielijst aan te tekenen.  

D binnen driemaal vierentwintig uur na ontvangst  de zending aan zijn/haar opvolger te overhandigen.  

E de gekochte zegels/poststukken zo spoedig mogelijk aan het HVR te betalen, hetzij door overschrijving of storting 

op de bankrekening van het HVR, dan wel in een gesloten enveloppe, voorzien van naam en nummerstempel bij de 

rondzending te voegen. In de enveloppe een maximumbedrag van € 5,00. 

F Mocht de termijn van drie dagen, door omstandigheden worden overschreden waardoor belemmering in het 

functioneren van het rondzendverkeer kan optreden, dan dient men het sectiehoofd daarvan in kennis te stellen. 

G onverwijld verzoeken van het HRV of sectiehoofd, betreffende het RZV te beantwoorden en de vordering van het 

HRV te voldoen tot betaling van de zegels/poststukken ten aanzien waarvan de door zijn/opvolger kennis is gegeven.  

H bij constatering van verwisseling van zegels/poststukken of andere fraude, moet het HRV hiervan in kennis worden 

gesteld. Deze beslist of het boekje/poststuk uit circulatie wordt genomen, dan wel dat dat de deelnemer een aantekening 

plaatst en het boekje/poststuk blijft circuleren.  

Artikel 15 

Het is niet toegestaan om in boekje van derden aantekeningen te plaatsen, tenzij die betrekking hebben op een foute 

nummering van de zegel, dan wel poststuk. 

Artikel 16 

Indien een lid of donateur zich niet houdt aan het bepaalde, kan het door het HVR tijdelijk of voor goed worden uitgesloten 

aan het RZV. Betrokkene kan tegen de uitsluiting schriftelijk bezwaar maken bij het Bestuur. Het Bestuur dient binnen twee 

maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing te nemen. Deze beslissing dient aan het lid/donateur schriftelijk 

te worden meegedeeld.  

Artikel 17 

Het HVR ziet aan de hand van zijn administratie toe op en bevordert de regelmatig circulatie van de rondzendingen. 

Na terugkomst van een rondzending bij het sectiehoofd, controleert hij de rondzending en stempelt met zijn sectiestempel de 

uitgenomen zegel/boekjes. Hij telt de uitgenomen bedragen en controleert het bedrag met het door de koper vermelde 

bedragen  op de circulatielijst. Eventuele verschillen vermeldt hij onderaan de lijst. Het HVR zal naar de koper actie 

ondernemen om de verschillen op te lossen.  

Na terugkomst van een zending retourneert het sectiehoofd deze met een getotaliseerde lijst aan het HRV. Van de door hem 

geconstateerde onregelmatigheden geeft hij daarbij, zonodig voorstellen betreffende de ter zake te nemen maatregelen,  kennis 

aan het HRV. 



Artikel 18 

Het HRV neemt in zijn administratie de daarvoor van belang zijnde gegevens uit de afrekenstaat van de bij hem 

teruggekeerde zendingen over en beoordeelt of de boekjes/omslagen voor verdere circulatie in aanmerking komen.  Uit 

omloop genomen boekjes/omslagen doet hij aan de inzenders toekomen onder bijvoeging van een schrijven, waarin wordt 

verzocht hem de ontvangst van de boekjes/omslagen en de juistheid van het verkochte bedrag te bevestigen, met de 

vermelding dat aan de inzender het hem toekomende bedrag is overgemaakt. Het HVR betaalt na aftrek van de in artikel 3 

genoemde commissie onder verrekening van eventuele verzendkosten en tussentijdse afrekeningen, binnen een redelijke 

termijn het bedoelde bedrag uit.  

Artikel 19 

Van 30 mei tot 15 augustus circuleren geen rondzendingen.  

Artikel 20 

De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door de Kascontrolecommissie.  

Artikel 21 

Het HVR is verplicht  om op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  schriftelijk verantwoording af te leggen voor zijn 

beleid.  

Risico en aansprakelijkheid 

Artikel 22 

De boekjes en omslagen circuleren voor rekening van de inzenders. 

Artikel 23 

De vereniging verzekert de boekjes  en omslagen ten behoeve van de inzenders op de gebruikelijke voorwaarden tegen brand, 

diefstal en verlies. Zij keert de inzender echter niet meer uit dan het bedrag dat zij van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, 

verminderd met de door haar ter zake gemaakte kosten en de in artikel 3 genoemde commissie.  

Artikel 24 

Ieder lid of donateur is volledig aansprakelijk voor de zich onder zijn/haar bevindende boekjes en omslagen, vanaf het 

ogenblik dat hij/zij deze heeft ontvangen, totdat hij/zij ze op de voorgeschreven wijze heeft doorgegeven. Deze 

aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot handelingen die door derden met of in deze boekjes/omslagen worden gepleegd. 

Een donateur/lid wordt geacht een rondzending te hebben ontvangen, zodra deze in zijn/haar huis  in ontvangst is genomen.  

Artikel 25 

Ieder lid of donateur is, onverminderd de gerechtelijke vervolging, die uit benadeling der inzenders kan voorvloeien, 

verplicht de verenging de schade te vergoeden, die de inzenders en de vereniging zelf door zijn/haar schuld of nalatigheid 

lijden. Het bedrag van deze schade wordt na een grondig onderzoek door het bestuur bindend vastgesteld.  

Slotbepaling 

Artikel 23 

Het bestuur is bevoegd ter aanvulling of wijziging van dit reglement nadere regels te stellen.  

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 20 en 23 

Over verschillen die inzake de toepassing van dit reglement mochten rijzen, wordt naar billijkheid door het bestuur beslist. 

 

Aldus vastgesteld te Purmerend, 19 januari 2013. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


