
Danmarks Filatelist Forbund har gennem tiderne 
modtaget en enorm mængde filatelistisk materiale i 
form af donationer fra medlemmerne. Dette materi-
ale – suppleret med andre sager, som vi har fundet 
ved den gennemgribende oprydning på forbunds-
kontoret - har bestyrelsen besluttet at afhænde ved 
et internt formidlingssalg, hvor alle medlemmer af 
forbundet kan deltage. Bemærk dog, at der gælder 
særlige betingelser for medlemmer i udlandet, hvis 
de skal have købt materiale tilsendt.

Desværre tillader materialets beskaffenhed – der 
er tale om ca. 20 flyttekasser med indstiksbøger, 
kartotekskasser, poser med frimærker m.m. – ikke 
at det flyttes rundt i landet til eftersyn, men vi håber 
på, at mange af forbundets medlemmer alligevel 
kan og vil byde på materialet og på den måde være 
med til at støtte op om DFF’s arbejde og funktion.

Materialets omfang taget i betragtning har det 
desværre heller ikke været muligt at foretage en mi-
nutiøs gennemgang af det. Det udbudte materiale 
er af svingende omfang og kvalitet, og vi kan derfor 
ikke tilbyde nogen returret, hvilket man bedes tage 
i betragtning, når der afgives bud.

Lotoversigt
Beskrivelsen af det udbudte materiale fremgår af 
den efterfølgende liste. Bemærk at lot med numre 
højere end 200 kun kan beses ”udefra” ved eftersy-
net, da disse lot består af store mængder af løse, af-
vaskede frimærker pakket i større plastposer, som 
man ikke har mulighed for at gennemgå nærmere.

Eftersyn
Det vil være muligt at se materialet ved fremmøde 
på DFF’s kontor på Blokken 88 i Birkerød i følgende 
tidsrum:

• Tirsdag 17. januar 2023 10:00 – 19:00
• Søndag 21. januar 2023 10:00 – 15:00 

Bud
Mindste bud er for alle lot 30 kr. Bud under 30 kr. 
bliver ikke registreret. Lottene sælges til højest-
bydende, dog således at salgsprisen højest bliver 
næsthøjeste bud +10 %. Ved enslydende bud opnår 
først indkomne bud hammerslag.

Bud skal afgives skriftligt på en følgende tre må-
der:

• Indtastning via vores hjemmeside på https://
danfil.dk/indsend-bud/

• Indsendelse af e-mail til bud@danfil.dk 
• Brev til Danmarks Filatelist Forbund, Blokken 

88, 3460 Birkerød. 

For at komme i betragtning skal bud være mod-
taget senest lørdag den 28. januar 2023 kl. 12:00.

Hvis du sender dine bud pr. brev eller e-mail, be-
des du venligst benytte den nedenstående budfor-
mular, eller som minimum opgive præcis de samme 
oplysninger som fremgår af formularen. Allerede 
ved budafgivelsen bedes du vælge imellem:

• Personlig afhentning hos DFF i Birkerød 
• Forsendelse med billigste transportform mod et 

fast gebyr på 20 kr. pr. købt lot
Afgivelse af bud betragtes som accept af de her 

beskrevne vilkår, herunder at du som køber fraskri-
ver dig retten til at returnere det købte materiale. 

Fakturering og betaling
Når salget er afsluttet lørdag den 28. januar kl. 12, 
udarbejdes der fakturaer, der sendes til køberne pr. 
e-mail. Hvis faktura skal fremsendes pr. brev, bedes 
du bemærke, at en efterfølgende afhentning af købt 
materiale kun kan ske i kontorets normale åbnings-
tid om tirsdagen. 

Afhentning
Ved personlig afhentning skal fakturaen være betalt 
ved bankoverførsel inden afhentningen (kvittering 
bedes medbragt), eller man kan betale kontant ved 
afhentningen. Der kan ikke betales med MobilePay.

Afhentning af købte lot kan finde sted i følgende 
tidsrum:

• Tirsdag 31. januar 2023 13:00 – 19:00
• Efterfølgende tirsdage 10:00 – 14:00 (vi holder 

frokostpause 12:00 – 12:30)

Forsendelse
Købt materiale, der ønskes tilsendt, skal være betalt 
ved bankoverførsel, inden afsendelsen fra Birkerød 
finder sted. Alle køb, der skal sendes, pålægges et 
fast gebyr på 20 kr. pr. købt lot, som det også vil 
fremgå af den fremsendte faktura. DFF dækker alle 
øvrige forsendelsesomkostninger i Danmark. Ved 
forsendelse til udlandet skal køber betale de fakti-
ske forsendelsesomkostninger, hvilket vil kræve en 
længere ekspeditionstid.

Bemærk venligst, at pakning og afsendelse af 
det købte materiale sker som frivilligt arbejde i for-
bundskontorets åbningstid om tirsdagen, så der må 
forventes en ekspeditionstid på op til to uger.

Intet eftersalg
Der vil ikke være noget eftersalg. Bestyrelsen afgør, 
hvad der skal ske med det materiale, der ikke bliver 
solgt på auktionen.

Anvisningssalg – Auktion 
– Formidlingssalg 


