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réclamation
justifiée gegrond wordt bevonden

Toute demande de crédit doit être formulée
avant la vente et avoir fait l’objet de notre
acquiescement.

Elke aanvraag voor krediet moet bij ons
worden ingediend voor de verkoop en is
onderworpen aan onze goedkeuring.

En cas de défaut de paiement d’un état à son
échéance, le montant dû sera majoré
automatiquement d’un intérêt de retard
calculé au taux de un pour cent (1%) par mois
entamé. Cet intérêt commence à courir le
lendemain du jour de l’échéance sans
notification.

Wanneer een onkostenstaat op vervaldatum
niet werd betaald, zal het verschuldigde bedrag
automatisch vermeerderd worden met een
verwijlinterest van een procent (1%) per
aangevatte maand. De interest begint te lopen
vanaf de dag na de vervaldag en dit zonder
officiële kennisgeving.
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In oktober 1907 begon de Belgische Post met de aanmaak en de verkoop van de eerste Belgische 
postzegelboekjes, in navolging van het buitenland. 

Doorschijnende schutblaadje – Kaftje zonder publiciteit 

.
-

Dit boekje viel evenwel niet in de smaak van het publiek, waarschijnlijk omdat de verkooprijs hoger lag dan 
de frankeerwaarde der zegels in het boekje. Daarom werd de prijs geleidelijk verminderd van 2,05F tot 

2,02Fen uiteindelijk in 1911 teruggebracht tot 2,00F de frankeerwaarde van de zegels. 





In 1911 verleende de postadministratie het alleenrecht voor de reclame op de kaftjes en de schutblaadjes 
aan het « L’œuvre des Sanatoria Populaires de La Hulpe-Waterloo pour tuberculeux » op voorwaarde dat 

zij de kaftjes en inlasblaadjes gratis aan de post zouden leveren. 



In mei 1912 verzaakt de concessiehouder aan de reclame op de schutblaadjes om alleen de publiciteit op 
de kaftjes te behouden. 







-
Tussen 1914 en 1927 werden geen boekjes door de post meer uitgegeven.

-
Deze periode wordt gekenmerkt door de invoering van reclamevignetten.
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