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Países Baixos – Novo tipo de selos postais

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
Os PAÍSES-BAIXOS gostariam de comunicar aos operadores designados dos
outros Países-membros da União o seguinte:
Royal TNT Post, o operador designado dos Países Baixos, emitiu em 1 de Julho de
2010 um novo tipo de selos postais.
Este novo tipo de selos postais comporta quatro elementos:
1.

Um destino

Existem três destinos possíveis, mencionados em neerlandês: «Nederland» (=
Países Baixos), «Europa» (= Europa) e «Wereld» (= mundo, para além da Europa).
2.

Um número

Um selo nº 1 serve para franquiar os objectos de correspondência até 20 gramas.
De acordo com o destino do objecto, o selo terá uma das três menções seguintes:
«Nederland 1», «Europa 1», ou «Wereld 1».
Para o correio com destino aos Países Baixos (regime interno), existe também um
selo n°2, utilizado para os objectos de correspondê ncia que pesam entre 20 e 50
gramas.
Os objectos de correspondência internacionais (Europa e resto do mundo) com
mais de 20 gramas, são franquiados através do número correspondente de selos
n°1. Por exemplo, uma carta de 50 a 100 gramas com destino à Alemanha será
franquiada com três selos «Europa 1»; uma carta de 50 a 100 gramas com destino
ao Brasil será franquiada com três selos «Wereld 1».
Todas as tarifas actuais e o número de selos que devem ser colocados por escalão
de peso estão indicados no quadro em anexo.
3. O ano de emissão
O primeiro ano de emissão é 2010. No entanto, o ano de emissão não tem
nenhuma incidência na validade do selo. No caso de mudança de tarifa, os selos
comprados antes da mudança de tarifa mantêm a sua validade.
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4. O nome do País-membro de emissão
Em todos estes selos e para todos os destinos, a palavra «Nederland» identifica os
Países Baixos como o país de emissão.
Todos os selos emitidos pelos Países Baixos antes de 1 de Julho de 2010 e com
uma indicação do valor facial em euros permanecem válidos.
Para qualquer complemento de informação, queira utilizar os seguintes
electrónicos:anique.bierman@tntpost.nl ou tiddo.bresters@tntpost.nl.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada
estima e consideração.
K.J.S. McKeown
Director do Desenvolvimento
dos Mercados
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