
BESTELFORMULIER  VOOR  OUDE  NUMMERS  VAN 

DE  REVUE  BELGE  DE  NUMISMATIQUE 
 
 
 

 
Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek heeft beslist om oude nummers 
van de RBN die nog in voorraad zijn, te verkopen aan gunstige voorwaarden.  Merk op 
dat het gaat om niet-gebruikte exemplaren, waarvan de kaften echter soms sporen van 
gebruik kunnen vertonen; de inhoud is echter als nieuw.  Hierbij worden de volgende 
prijzen gehanteerd : 

▪ voor nummers van vóór Wereldoorlog I : € 40 per exemplaar 

▪ voor nummers vanaf Wereldoorlog I tot en met 1960 : € 20 per exemplaar 

▪ voor nummers vanaf 1960 tot en met 2000 : € 10 per exemplaar. 
 
Hierop worden de volgende volumekortingen toegestaan : 10% voor leverbare bestel-
lingen tussen € 50 en 100, 15% tussen € 100 en 250, en 20% boven € 250; leden van 
het Genootschap krijgen een bijkomende korting van 10%.  Bij wijze van voorbeeld : 
indien u 2 ex. bestelt aan € 40 per ex., 5 aan € 20 per ex. en 10 aan € 10 per ex., en in 
de veronderstelling dat deze nog kunnen worden geleverd, dan is de waarde van uw 
bestelling € 2 × 40 + 5 × 20 + 10 × 10 = € 280, maar betaalt u, indien u geen lid 
bent, € 50 + 50 × 90% + 150 × 85% + 30 × 80% = € 246,50, en indien u wel lid 
bent, slechts € 246,50 × 90% = € 221,85. 
 
Maak voor uw bestelling gebruik van onderstaand formulier.  Aangezien meerdere jaar-
gangen slechts in zeer beperkte mate voorradig zijn (de jaargangen die niet zijn 
vermeld op het formulier zijn niet meer voorradig), zullen wij u eerst een bevestiging 
sturen, samen met een uitnodiging tot betaling via overschrijving.  De bestelde exem-
plaren kunnen dan enkel en alleen worden afgehaald op het Penningkabinet in Brussel 
(Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel), nadat de betaling is uitge-
voerd, en dit elke werkdag van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur, of ook tijdens 
een vergadering van het KBGN, d.w.z. op de derde zaterdagnamiddag van de maanden 
januari, februari, mei, oktober, november en december, op hetzelfde adres.  Buiten-
landse bestellingen zullen worden opgestuurd; de portkosten zijn ten laste van de 
koper. 
 
Het bestelformulier moet worden opgestuurd naar de secretaris, Jan MOENS, Vleer-
muisstraat 13 te 1700 Dilbeek of naar het e-mailadres jm@bvdmc.com.  Bestellingen 
zullen worden uitgevoerd in volgorde van ontvangst. 
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Gelieve het aantal exemplaren in te vullen naast 
de jaargangen die u wenst te bestellen 

Jaar Prijs Aantal Jaar Prijs Aantal Jaar Prijs Aantal Jaar Prijs Aantal

1849 € 40  1940/6 € 20  1970 € 10  1985 € 10  

1850 € 40  1947 € 20  1971 € 10  1986 € 10  

1851 € 40  1948 € 20  1972 € 10  1987 € 10  

1852 € 40  1949 € 20  1973 € 10  1988 € 10  

1853 € 40  1950 € 20  1974 € 10  1989 € 10  

1854 € 40  1953 € 20  1975 € 10  1990 € 10  

1855 € 40  1956 € 20  1976 € 10  1991 € 10  

1856 € 40  1962 € 10  1977 € 10  1992 € 10  

1857 € 40  1963 € 10  1978 € 10  1993 € 10  

1858 € 40  1964 € 10  1979 € 10  1994 € 10  

1859 € 40  1965 € 10  1980 € 10  1995 € 10  

1934 € 20  1966 € 10  1981 € 10  1996 € 10  

1937 € 20  1967 € 10  1982 € 10  1997 € 10  

1938 € 20  1968 € 10  1983 € 10  1998 € 10  

1939 € 20  1969 € 10  1984 € 10  1999 € 10  

         2000 € 10  
 
 

Naam en voornaam  

straat  nummer  
Adres 

gemeente  postcode  

Bent u lid (vakje van toepassing aankruisen) ja □ neen □
e-mail adres  

Handtekening  

Datum  

 
Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier op te sturen naar : Jan MOENS, Vleer-
muisstraat 13, 1700  Dilbeek of naar jm@bvdmc.com.  Wij sturen u dan zo spoedig 
mogelijk een bevestiging en een verzoek tot overschrijving van het verschuldigde 
bedrag. 


