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Art. 1   Aard  van de tentoonstelling  
 
UNIONPHIL 2013 is een regionale competitieve tentoonstelling georganiseerd door de 
« KVPKRB / U.C.P.R.B.». (Société royale des Cercles Philatéliques de la Région  Bruxelloise), 
de Dienst postzegels & filatelie, en de K.L.B.P. 
 
De tentoonstelling wordt ingedeeld in een wedstrijdgedeelte en een erehof gereserveerd voor 
verzamelingen die om hun vroeger behaalde bekroning worden getoond.  
Wij nodigen U uit U aan te melden in een of meerdere van volgende disciplines : 
 

� Traditionele filatelie � Fiscale filatelie 
� Postgeschiedenis � Maximafilie 
� Aërofilatelie /Astrofilatelie � Open klasse 
� Thematische filatelie � Jeugdfilatelie 
� 1 kader klasse 

 
Voor de tentoonstelling geldt het « Algemeen reglement van de tentoonstellingen » van de KLBP, 
het reglement voor provinciale tentoonstellingen met wedstrijdklasse en de bepalingen 
vastgelegd in dit bijzonder reglement.  
 
Art. 2   Plaats en datum  

 
De tentoonstelling vindt plaats in het Stadhuis van Sint-Gillis (zaal Europa), Van Meenenplein, 
39, te 1060 Brussel (Sint-Gillis) op 9 en 10 februari 2013. 

    
Art. 3   Inschrijvingen  
 
Het aantal inschrijvingen per deelnemer is onbeperkt, evenwel dient elke verzameling aan de 
hand van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier ingezonden te worden, (kopies 
toegestaan !) en ondertekend door de voorzitter van uw kring . 
De inschrijvingen moeten uiterlijk op vrijdag 30 november 2012  toekomen bij het 
organisatiecomité op het adres : 
UNIONPHIL 2013 
Baron A. d’ Huartlaan 84,  
1150 Brussel 
 ����/�  02 779 02 06 
Inlichtingen kan u ook opvragen via e-mail : roland.delamper@skynet.be 
Zie ook onze website www.unionphil2013.be  
 
Uw voorlopig inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld worden zoals bepaald in het reglement 
voor provinciale en regionale tentoonstellingen van de KLPB. 
Wij verwachten eveneens een plan van uw verzameling en na aanvaarding van u w aanvraag 
een ingevulde inventarislijst.  
.   
Voor stukken met een waarde van meer dan € 250,00 per stuk moet een fotokopij bij de 
inventarislijst gevoegd worden. 
Het minimum aantal kadervlakken is 3 en het maximum is 8. Een kadervlak telt 16 bladzijden. 
De toewijzing van het aantal kadervlakken zal zo spoedig mogelijk aan de inzenders meegedeeld 
worden. Indien het vooropgestelde aantal vlakken overschreden wordt, behoudt de organisatie 
zich het recht om verzamelingen te weigeren. 



De kaderhuur bedraagt € 5,00 per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient uiterlijk op 4 januari 
2013 gestort te worden op rekening nr. 142-0652517-23 (IBAN : BE92142065251723 BIC : 
GEBABEBB) op naam van “U.C.P.R.B.” met duidelijke vermelding: UNIONPHIL 2013- ….. x….. 
kadervlakken = …….. €. 
Jeugdleden zijn geen kadergeld verschuldigd. 
 
Art.4 Voorstelling  
 
De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen formaat A4  (of eventueel A3 in Open klasse) 
voorgesteld te worden. De achterzijde van elk blad vermeldt de identiteit van de inzender en het 
volgnummer van het blad. 
Het aanbrengen van de bladen mag niet met plakband gebeuren. 
Elk blad dient beschermd te worden bv.met. een doorzichtige beschermingsfolie. 
Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of meegenomen worden. 
 
Art.5  Inzendingen  
 
Iedere deelnemer of een gevolmachtigde persoon kan de inzending opzetten op vrijdag 8 februari 
2013 tussen 14 en 17 u. U kan uw verzameling tegen ontvangstbewijs overhandigen aan het 
organisatiecomité  (adres op eerste blz.) tot uiterlijk  op 1 februari 2013. 
Wel altijd eerst afspreken  tel.  02 779 02 06. 
Iedere deelnemer of gevolmachtigde kan de verzameling demonteren op zondag 10 februari 
2013 na de officiële prijsuitreiking en met toelating van de organisatoren na 17 u. 
Niet afgehaalde inzendingen worden binnen 15 dagen na de tentoonstelling aan de eigenaar, 
op haar/zijn kosten,  bezorgd. 
 
Art.6 Veiligheid en verzekering  
 
Het organisatiecomité sluit een verzekering af via de KLBP. 
De organisatoren nemen alle maatregelen teneinde de beveiliging van verzamelingen en 
tentoonstellingsvlakken te verzekeren. 
De inzender zal het organisatiecomité in geen geval verantwoordelijk kunnen stellen voor 
eventuele schade of ongevallen, die niet door de verzekering gedekt worden. 
 
Art.7 Aanvaarding van het reglement  
 
Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier, bevestigt de deelnemer de 
onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 
 
Art.8 Geschillen  
 
Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit huidig reglement zullen beslist worden door het 
organisatiecomité en daartegen zal geen beroep mogelijk zijn. 
 
 
 
 

Het organisatiecomité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Dit reglement werd goedgekeurd door de Provinciale Raad van Brabant op 22/10/2006. 
 
 


