
POSTTAR I EVEN
Brieven
Max, afmetingen:
Maximum voor som
van lenqte. hreedte
en hoogte 90. eM..
grootste afm. echter
Diet meer dart'6Q eM.
In rolvorm : max.
VOOl: som van lenqte
en tweemaal middel
lijn : 100 eM .. lenqte
of middellijn echter
Diet meer dan 80 cM.

locaal verkeer

BINNENLAND

t. en m. 20gr. 7.5 ct
20-200 10 "200-500 15 "500-1000 20 "1000-1500 25 "1500-2000 30 "

t. en m. 20 gr. 5 "20-100 7.5 "100~200 10 "200-500 15 "--,-.----
enkele 5 ct
dubbele 10 "
enkele 4 "dubbele 8 "

Briefkaarten

p. 100gram 3 ct

locaal verkeer
'Ii.~
~ Drukwerken

~ ~als brieven
Ill>
~~~.d
::l""
P<:'ot:
o~
IllI:J,a: Ii': Monsters
tf.l~
8 max.gew.500gr.

tot 500 gr.
per 50 gram 1.5ct.
500-750 17.5"
750-1000 20"
1500 25 "
2000 30 "

---------

Aanteekenen Bov. gew. p. I 10 ct
maxim.brieven Bij waarde- .
aange,g.w~ardelaang. v. elke I

f 12000.- f 100.- nog 12.5 "

BUITENLAND

N .Ovlndte luchtposttartef port inbegrepen:

p. 10 gr. 30 ct, briefk. 20 ct *)
N.W.Indie,

p. 5 gr. 55 ct + gewone port.
Brieven tim 20 gr 71/2 ct," daarboven p. 20 gr.
5 ct, zoowel per zeepost els per landmail.

Belqfe 10 ct. Overige landen 12.5 ct.
*) Verzending qeschiedt met. den luchtdienst
Amsterdam-Bandoeng; bf verzendinq+alleen op
verzoek van den afzender. blijkende uit een des
betreffende aanwijzing op het adres der stukken)
per landmail of zeepost bedraagt het port voor
brfeven : tot en met 20 gram 12.5 ct. daarboven
per 20 gram 7.5 ct.; voor briefkaarten: 5 ct.

Oc-Indte Belgie

enkele *) 5 ct 7.5 (it
Overige
Ianden
7.5 ct

v. elke 50 landmail
2l/2 ct 2.5 ct 2.5 ctgr.ofged. zeepost

112 "
zeepost 11/2 "

landmail 21/2 "
----- --- --- --- z
per 100gr. ~

zeepost 3 ct tim 100 gr. :::
landmail 5" 5 ct 5 ct ~

per 50 gr. ~
landmail.

enkele
W.-Indie
5 ct

Z
2.1/2" g
10 ct

10 "

Met inqanq van 1 November 1946 zal worden overgegaan tot
verhooging van enkele tarieven.
Brieven tot 20 gr. 10 ct, locaal verkeer 6 ct, buitenland 20 ct.
Briefkaarten 7.5 ct, locaal verkeer 5 ct, buitenland 12.5 ct:
Drukwerken tot 50 gr. 2 ct. Aanteekenen 15 ct.

meer 21/2" 21/2"

10 ct 10 ctBov.gew.p.

Bij waard e
aang.v.elke
f150.- nog 10" 10 "
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.N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
STATION KAMPEN N.S.

Kampen is een eindpunt van het Nederlandsche Spoorwegnet:

De verbinding tusschen Kampen en Zwolle is voorloopiq als volqt.:

Zwolle VERTREK: *6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, *12.35,
13.25, *14.37, 15.25,'16.35, 17.35, 18.47, 19.35,20.35, 21.35, 22.25,

*23.15; t23.30 .

. Kampen VERTREK: *7.10, 8.00,9.10, 10.00, 11.00, 12.00, *13.00,
14.10, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10, 20.00, 21.00,: 22.00, 22.50, ~

*23.40, t23.55.
* Niet op Zon- en Feestdagen.+Aileen op Zon- en Feestdagen.

2e klasse
3e' klasse

Enkele reis
f 0.70

Tusschen Kampen en Zwolle bedragen de prijzen van gewone
. plaatsb~wijzen :

Retour

f 0.50
f 1.10
f 0.80

verkrijgbaar aan het station en bij het reisbureau "Lindeman"
gevestigd boekhandel Llbink, Oudestraat alhier.

Het vervoer van goederen kan plaats hebben .als expres-, snel
of vrachtgoed.

De vracht wordt b~rekend naar gewicht en afstand, met dien
verstande dat een vast tarief ongeacht den afstand bestaat,
als hieronder vermeld.

VRACHTGOED SNELGOED
I/S KG.
5/10 "
10/20 "
2°/30 "

1/5 KG.
5/1O ••
10/20 "
2°/30 "

f 0.60'
'f 0.90
f 1.20
f 1.40

1/2 KG.
2/4
4/6 tt6/8
8/10 "
10/20 "
2°/30 "

kosteloos besteld

EXPRESGOED
f 1.
f 1.20
I 1.40
f 1.70
£ 2,
£ 2.50
£ 3.-

£ 0.60
f 0.80
f 0.90
£ 1.-

Als regel worden de stukgoederen
meeste plaatsen des lands.
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Goederen worden van huis afgehaald tegen onderstaand tarief:

1 tim. 15 K.G. f 0.20 per zending
16 t m. 20 f 0.25
31 tim. 100 f 0.30.. ..
101 tim. 1000 f 0.30 per 100 K.G·
meer dan 1000 .. . . .. f 0.25 per 100 K.G.

minimum voor zendingen van meer dan 1000 K.G; £3.;.....per zending.

Afhaalorders worden bij Van Gend & Loos, telefoon No 70,
gaarne aangenomen.

Inlichtingen worden gaarne aan het station verstrekt,

Personenstation en vrachtgoederenkantoor zijn van elkander
gescheiden: voor in1ichtingen betreffenden den treinenloop
en den reizigersdienst qelieve men No 1 34, voor den
gbederendienst No 6 6 op te bellen.

Het person eel bestaat uit 12 personen.

G. J. van Maanen, stationchef
J. Wienen, adj.vcommies
J. v. d. Velde,
D. J. Nijkamp,
P. van Heiden,
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