
REGLEMENT RONDZENDING PCN 

Inzenders: 

Art.1  Iedereen ongeacht lid of niet kan materiaal voor de rondzending inleveren. Al het    in te zenden 
materiaal dient betrekking te hebben op het gebied van perfins of daarmee in relatie staan. 
 
Art. 2  Het aangeboden materiaal moet op een fatsoenlijke wijze worden aangeboden, bij voorkeur in 
rondzendboekjes of schriften en niet in zakjes. Het aangeboden materiaal dient op een overzichtelijke en 
voor iedereen duidelijke manier te zijn geprijsd. 
 
Art. 3  Afrekening vindt plaatst gelijktijdig met de teruggave van de gecirculeerde boekjes, waarbij een 
provisie van 10% wordt ingehouden. 

Deelnemers: 

Art. 1  Iedereen, die deelneemt aan het rondzendverkeer dient lid te zijn van de PCN en woonachtig te zijn 
in Nederland. 
 
Art. 2  Iedere deelnemer dient na ontvangst van een zending de inhoud te controleren op het aantal boekjes 
of items overeenkomstig de bijgesloten rondzendlijst. 
Mocht na controle blijken, dat er een boekje of ander item ontbreekt, dan dient hij de rondzendleider hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen, zodat hierop actie kan worden ondernomen. 
 
Art. 3  Iedere deelnemer wordt geacht de zending thuis op een veilige plaats te bewaren.  
 
Art. 4  De zending mag door de deelnemer niet langer dan één week thuis worden gehouden en dient 
daarna terstond naar de eerstvolgende persoon op de rondzendlijst te worden gezonden 
 
Art. 5  Vooraf aan de verzending neemt de deelnemer contact op met volgende deelnemer op de lijst om te 
verifiëren of de rondzending kan worden verzonden. 
Verzending geschiedt met aangegeven waarde. De geadresseerde wordt hierbij in kennis gesteld van het 
feit, dat er een zending naar hem/haar onderweg is en krijgt hierbij de Track en Trace code van de 
betreffende zending. 
 
Art. 6  Deze Track en Trace code wordt gelijktijdig aan de rondzendleider bekend gemaakt, bij voorkeur per 
post en vermeld op een apart formulier met enveloppe, geadresseerd aan de rondzendleider, dat in de 
rondzenddoos aanwezig is. Op dit formulier dient u tevens het door u uitgenomen bedrag te vermelden ook 
al heeft u niets uit de zending gekocht.  
Alle deelnemers krijgen een bedrag van € 7,50 per zending als tegemoetkoming in de verzendkosten. Dit 
bedrag zal in de 1e helft van december van het dan lopende boekjaar worden uitbetaald. 
 
Art. 7 Het uitgenomen bedrag dient binnen een termijn van 10 dagen naar de rekening van de 
rondzendleider te worden overgemaakt. 
 
Art.8 Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting tot deelname aan het 
rondzendverkeer en aansprakelijkheidsstelling voor eventuele schade.  

Algemeen: 

In alle gevallen of geschillen waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur beslist. 
 
 
Dit reglement is door de bijzondere ledenvergadering op zaterdag 4 september 2022 bekrachtigd. 

 


