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Voorlopige inventarisatie
De inventarisatie (bijgewerkt tot en met 31 oktober 2018) is een tussenfase.
Verzocht wordt aan verzamelaars en belangstellenden om afdrukken van stempels
die nog ontbreken en eventuele aanvullingen betreffende nieuwe vestigingen of
opheffing van bestaande vestigingen in te zenden. Men kan de afdrukken scannen
op minimaal 300 dpi en toezenden naar: janssec@xs4all.nl waarvoor bij voorbaat
dank.
Onderscheid tussen Type I, II en III bij de stempelafdrukken
\

Type I werd vanaf mei 2017 verstrekt en is het basistype. Bij de afdrukken in de inventarisatie is geen
vermelding van het type I. Indien voor dezelfde vestiging een tweede stempelafdruk is opgenomen
van type II of type III, dan is de vermelding wel opgenomen om het onderscheid aan te geven. Het
cijfer 1 als vestigingsnummer komt voor met en zonder schreven en is daarom apart vermeld bij de
typeaanduidingen.

Type I en type I-a
PostNL gecentreerd: woordbreedte PostNL 22 mm

Type I
Type I-a
Type I: letterhoogte P en NL 4,8 mm; (P en L van PostNL bijna tegen de omranding)
Type I-a: letterhoogte P en NL 4,8 mm; (P en L van PostNL bijna tegen de omranding; cijfer 1 - het
vestigingsnummer - zonder schreef)

Type II en type II-a
PostNL gecentreerd: woordbreedte PostNL 19 mm

Type II
Type II-a
Type II: letterhoogte P en NL 4,45 mm; (P en L van PostNL verder van de omranding, gecentreerd)
Type II-a: letterhoogte P en NL 4,45 mm; (P en L van PostNL verder van de omranding, gecentreerd;
cijfer 1 - het vestigingsnummer - zonder schreef)
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Type III en type III-a
PostNL links uitgelijnd: woordbreedte PostNL 19 mm

Type III
Type III met schreef
Type III-a zonder schreef
Type III: letterhoogte P en NL 4,4 mm; (P van PostNL bijna tegen de omranding en L verder van de
omranding, links uitgelijnd; indien van toepassing: cijfer 1 - het vestigingsnummer - met schreef)
Type III-a: letterhoogte P en NL 4,4 mm; (P van PostNL bijna tegen de omranding en L verder van de
omranding, links uitgelijnd; cijfer 1 - het vestigingsnummer - zonder schreef)

Blanco afbeelding
Indien onderstaande afbeelding is opgenomen in de inventarisatie betekent dit, dat er geen afdruk van
het stempel beschikbaar is.
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