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A.
Aanbesteding. Wanneer een werk
Q.oet worden uitgevoerd, de gelegenheid openstellen hiervoor prijs
optegeven. Meestal wordt het werk
gegund aan den laagsten inschrijver. Alleen als deze niet betrouwbaar wordt geacht, wordt hier van
afgeweken. Bij o n d e r h a n ds c h e aanbesteding worden enkele
firma's genoodigd inteschrijven.
Aandeel. Bewijs van deelname voor
een op het stuk genoemd bedrag
in het maatschappelijk kapitaal eener Maatschappij of _Naamlooze
Vennootschap (z. d.). Er zijn vijf
soorten van aandeelen : gewone,
preferente, cumulatief preferente
en oprichtersaandeelen : en winstaandeelen of actions de
jouissance (z. d.).
De gewone aandeelen kunnen zijn
volgestort of niet-volgestort. In het
eerste geval is dus het volledig bedrag dat op het aandeel als waarde
vermeld staat, betaald ; in het tweede geval een gedeelte van dit bedrag. Volgestorte aandeelen kunnen
al of niet op naam staan ; niet-volgestorte moeten steeds op naam
staan. Redenen om niet-volgestorte
aandeelen uittegeven kunnen zijn :
dat het bedrag niet ten voile noodig
is of dat men zeker wil zijn op een
oogenblik, dat kapitaalsuitbre ding
noodig is, daarover te kunnen beschikken of dat men wil voorkomen,
dat de aandeelen in ongewenschte
handen komen. Aandeelen moeten
gezegeld zijn en vermelden : naam
en zetel der vennootschap, datum
Hand. Woordenb.

enz. der Koninklijke goedkeuring,
maatschappelijk kapitaal enz. en
in volgorde genummerd zijn. Volgestorte aandeelen zijn . gewoonlijk
aan toonder en dus verhandelbaai
zonder bizondere formaliteiten : niet
volgestorte moeten bij verandering
van eigenaar worden overgeschreven en zijn onderworpen aan wat
daaromtrent bij statuten (z. d.) is
bepaald, o. a. dat Directie of Corn-missarissen met de overschrijving
genoegen nemen. Bovendien moet
men niet uit het oog verliezen dat
op niet-volgestorte aandeelen te
alien t ij d e de eigenaar verplicht kan worden het ontbrekende
aan te vullen. Aandeelen geven geen
vaste rente, maar wel dividend (z. d.)
Preferente aandeelen zijn die
welke, zooals de naam aanduidt iets
voOr hebben op de gewone aandeeen en wel : ie. dat van de winst
het eerst een gedeelte wordt afgenomen v66r de houders der gewone
aandeelen iets krijgen en 2e. dat
ingeval van liquidatie eerst de preferente aandeelen ten voile betaald
moeten zijn, alvorens de gewone
aandeelen worden afgelost.
Cumulatief Preferente aandeelen zijn die waarbij, indien in eenig
jaar niet het voile dividend voor preferente aandeelen kan worden uitgekeerd, de winst van volgende jaren het eerst moet worden aangewend om het ontbrekende van eenig
vorig jaar aantevullen.
Opriehtersaandeelen en Winstaandeelen of Actions de

2

AANDEELENKAPITAAL—ACCAPEREMENT.

jouissance zijn geen aandeelen
in den gewonen zin van het woord,
d. w. z. ze hebben geen nominale
waarde en de bezitter is dus geen
mede-eigenaar der Vennootschap.
Het zijn stukken, die den bezitter
recht geven op een zeker deel van
de winst in de statuten genoemd.
Zij zijn een soort van kadeau-tje den
oprichters.gegeven voor hun moeite.
Aandeelenkapitaal. Onder dit hoofd
boekt men in de boeken eener naamlooze vennootschap (z. d. w) het
kapitaal, zooals dit is vastgesteld in de
statuten, dus de nominale waarde ervan zonder er op te letten of het volgestort of nog niet geheel geplaatst is,
of de aandeelen a pari (z. d. w.), er
boven of beneden staan. Deze rekening wordt gecrediteerd (z. d. w.)
voor " elke vermeerdering van het
maatschappelijk kapitaal en gedebiteerd voor het bedrag van elke aflossing, afschrijving of liquidatie.
Aandeelhouder. Eigenaar van een
of meer aandeelen.
Aandoen (van _schepen). Een haven
binnenloopen.
Aangeven. De door de wet verplichte opgaven verstrekken aan de bevoegde authoriteiten door den belastingplichtige, ter bepaling van de te
betalen som. Zie ook „accijnzen",
„douanerechten", enz.
Aanhalen. Het in beslag nemen, onder anderen van goederen, waarvan
de verschuldigde belastingen niet zijn
betaald, bijv. door de douane.
Aanhouden van goederen noemt men
het beletten dat ze verder worden
vervoerd.
Aanleg op stukgoederen. Men
spreekt hiervan, wanneer een schip
een haven aandoet om lading behoorende aan verschillende personen
in te nemen. De schipper is dus niet
aan tijd gebonden, maar kan bli:;ven
liggen tot hij voldoende lading heeft
om de reis te vervolgen. Hij verhuurt

zijn diensten, niet zijn vaartuig of een
bepaald gedeelte ervan.
Aanmaakkosten. De geiden verschuldigd aan een administratie kantoor (z. d. w.) voor het verkrijgen van
certificaten (z. d. w.) tegen inlevering
der oorspronkelijke stukken.
Aanmonsteren. Het in dienst nemen van schepelingen.
Aanteekenen. Noemt men het in
een bepaald daartoe bestemd register
invullen van naam en adres c. q. ook
de opgegeven waarde van ter verzending aangeboden brieven, pakketten,
enz. ten bewijze dat het „aangeteekende" ter verzending is aangenomen.
De expeditie is daardoor verplicht
schadevergoeding te geven indien de
aangeteekende zending zoek mocht
raken.
Aanwijzing. Geldswaardig papier,
dat op een bepaalde plaats wordt
voldaan zie Assignati e.
Aanzegging. Bij „tijdaffaires (z. d.
w.) met onbeperkt risico" een vereischte ; bij „levering" facultatief
d. w. z. naar keuze van den verkooper. De verkooper heeft het recht, de
verkochte stukken, gedurende een
van te voren bepaalden tijd, tegen een
overeengekomen koers, dagelijks doch
uiterlijk bij het verstrijken der vastgestelde termijn te leveren. Is „aanzegging" geschied dan moet de „levering" en ontvangst den volgenden
dag 'plaats hebben.
Abandon. Het overlaten van een
schip aan de assuradeuren, waartegenover deze het voile verzekerde
bedrag betalen.
Abandonneeren. Zie boven.
Abandonnement. Afstand, overlating z. b.
Abuis. Vergissing.
Aceaparement.
(accaparer,
zich meester maken). Opkoopen
van den geheelen voorraad van
een artikel, met het doel den prijs
op te drijven.

ACCEPT—ACTIONS DE JOUISSANCE.
Accept. Een wissel (z. d.) waarop
de betrokkene op de voorzijde, dwars
over den wissel heen onder het
woord ,,geaccepteerd" zijn handteekening heeft geplaatst. Men kan
ook accepteeren voor een gedeelte
van het bedrag op den wissel vermeld.
Acceptant. Hij die een wissel geaccepteerd heeft.
Acceptatie. Een wissel eenmaal
voor accept geteekend zijnde, moet
betaald worden. Latere doorhaling
is niet geoorloofd en is niet van
kracht al is ze geschied.
Als de betrokkene geweigerd heeft
te accepteeren kan de trekker
protest van non-accept a t i e laten opmaken.
Acceptcrediet. Noemt men het
vertrouwen, in een handelaar gesteld
door zijn wissel te accepteeren voor
men dekking (bijv. de goederen) ervoor heeft ontvangen. Op het oogenblik der acceptatie is dus de uitdrukking „waarde genoten" nog onjuist.
Accepteeren.Zie a c c e p t.
Acceptenhandel. De regelmatige handel in wissels tegen genot van provisie
Zie „wisselruiterij".
Acceptenrekening. Onder dit hoofd
worden de in- en verkochte wissels
in de boeken van een bankierskantoor
ingeschreven.
Acceptilatie. Kwijtschelding van
een schuld, die niet betaald is.
Accepttijd. Tijd waarbinnen acceptatie van een wissel moet zijn geschied.
Acelamatie. (toejuiching).
B ij
acclamatie
aannemen
d. i. zonder diskussie of stemming.
Accoord. Juist, in orde ; regeling,
overeenkomst, schikking.
Accordeeren. Een schikking treffen ; een regeling aangaan.
Account (The). De liquidatie, tweemaal per maand te Londen plaats
vindende, welke over vier dagen ver-

loopt namelijk : de mining-contangoday, de general-contango-day, de
ticket-day en de account-day.
Accountant. Boekhouder, die zich
speciaal belast met het controleeren
en inrichten van boeken, het onderzoek naar fouten en tekorten,
verslag uitbrengen omtrent den
stand van zaken e. d.
Account-day. Dag waarop dd afwikkeling en verrekening van zaken
plaats heeft ; ook
settling
day (Londen).
Accrediteeren. Een crediet openen.
Accreditief. Een geschrift, waarbij
iemand erkent een bepaalde som gelds
van een ander persoon te hebben ontvangen en tegelijkertijd last geeft
aan eigen kantoren of succursalen of
aan in andere plaatsen gevestigde correspondenten de gestorte som aan
geadresseerde op zicht te betalen. Het
accreditief kan staan op naam, aan
toonder of aan order. Bankinstellingen geven accreditieven
Accijns. Een indirecte belasting
door den Staat gelegd op geslacht,
wijn, bier, gedistilleerd, azijn, zout
en suiker.
A condition. Voorwaardelijk.
A conto. Op rekening.
A costi. Te dezer stede ; alhier.
Acquit, per acquit, pour acquit,
Voldaan.
Acte. Ie. handeling, daad.
ee. Overeenkomst door het geschrift bewezen.
3e. Bewijsstuk in rechten, een document afgegeven door een notaris of
de openbare macht.
Actie. Aandeel.
Actie. (een — instellen tegen) iemand
een proces aandoen.
Actief of Activa. Bezittingen.
Actions de jouissance. Aandeelen,
die in de plaats van afgeloste komen
en die wel deelen in de winsten der
vennootschap, maar niet als bij
gewone aandeelen, den bezitter tot
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mede-eigenaar maken. Houders van
actions de jouissance zijn dus bijv.
niet stemgerechtigd ; zie aandeel
Aetionair. Aandeelhouder, handelaar
in actien.
Aetiviteit. Werkzaamheid, flinkheid.
Dato. van den dag, de dag der . . . .
ad Depositum. Ter beschikking
stefien. In gerechtelijke of ambtelijke
bewaring geven of nemen.
A deeouvert. Ongedekt ; crediet
waarvoor geen dekking is.
Ad interim. Waarnemend ; in den
tusschentijd bijv. bij ziekte van den
functionaris of in den tijd tusschen
het vertrek van den een en de aankomst van den ander.
Adjudieeeren. Toewijzen, gunnen.
Adjunct. Hulp ; volgende in rang op :
bijv. adjunct-commies.
Adjusteeren. Ie. gelijk maken, in
overeenstemming brengen.
2e. Van munten : het juiste gewicht
geven.
gewichten : ijken.
3e. Van maten
4e. Van eene rekening : in orde
brengen.
Adjuster. Bemiddela,ar, regelaar.
Adjustment bonds. Obligaties uitgegeven ter regeling van den financieelen toestand van een maatschappij. (Amer. sporen).
Ad libitum. Naar believen, volgens
-eigen wil en goedvinden.
Administrateur. Beheerder ; leider
der afdeeling administratie.
Administratiekantoor. Daar aan
in- uit- en overschrijvingen op het
Grootboek der Nationale Werkelijke
Schuld vele en lastige formaliteiten
verbonden zijn en de handel daarin
dus uiterst bezwaarlijk zou zijn, is
aan een bepaald aantal firma's het
recht toegekend voor het bedrag
door hun op het Grootboek ingeschreven, stukken uittegeven C e rti fi ca ten
genaamd, die niet
op naam staan en verha.ndelbaar

zijn in open markt. Op het oogenblik zijn er 5 zulke kantoren, a dministratie-kantoren geheeten, alle te Amsterdam gevestigd.
Deze kantoren ontvangen x pct. van
de rente voor hun bemoeiingen, welk
bedrag van de coupon is afgetrokken. De certificaten 3 pct. N. W. S.
betalen rente op Maart en September (f 1.50-15 ct = f1.35 per
f ioo.—) de 21/2 pct. Januari en
Juli. De certificaten zijn voor ioo,
200, 5oo en woo gulden.
Behalve voor inschrijvingen op het
Grootboek zijn er Administratiekantoren voor verschillende Amerikaansche waarden, voor aandeelen Nederl. Handel Maatschappij, voor
sommige Tabaks- en Petroleummaatschappijen e. d.
Bij de eerste is de reden, dat de dividend-verrekering moeilijkleeden
oplevert ; bij de tweede, dat de aandeelen op naam staan ; bij de derde
groep, dat de hooge prijs der origineele aandeelen te velen uitsluit van
de kans tot deelneming in het maatschappelijk kapitaal.
Maar het bedrijf der administratiekantoren is steeds gelijk : het uitgeven van certificaten voor het
kapitaal, waarvoor door hun in de
zaak wordt deelgenomen, tegen vergoeding van een percentage op de
rente.
Als men origineele stukken Ywil. inwisselen tegen certificaten, of omgekeerci, kan men dit bij het administratiekantoor gedaan krijgen.
In het eerste geval moet men z. g.
aanmaakkosten betalen;.in
het tweede royemen t.
Administratieloon. Vergoeding
door een administratiekantoor genoten.
Atiministreeren. Beheeren.
Toelating.
Atires. Ie. Aanwijzing van naa.m.
en woenplaats.

ADRESSANT—AFSLAG.
2e. Verzoekschrift.
Adressant. Verzoeker ; schrijver
van een verzoekschrift (a d r e s).
a Drittura. le. In den wisselhandel :
De directe handel van twee plaatsen
met elkander, zonder tusschenstations.
Directe koersverbinding tusschen twee
plaatsen
2e. Verzending zonder overlading
naar de plaats van bestemming.
ad Ultimum. Eindelijk, ten slotte.
Ad valorem. Naar de waarde berekend (d. i. de inkomende rechten op
goederen te betalen).
Advies. Ad viesbrie f. Bericht
door den trekker van een wissel gezonden aan dengeen op wien hij
trekt (den betrokkene), kennis
gevende dat en voor welk bedrag
hij een wissel heeft afgegeven ; raad,
raadgeving.
Aibrokkelen. Gaandeweg lager worden van koersen en prijzen.
Affeetiewaarde. Waarde door den
bezitter am persoonlijke redenen
aan een voorwerp toegekend.
Affidavit. Beeedigde verklaring ;
speciaal omtrent den inhoud van
een scheepslading. Document gelegaliseerd door een Engelschen consul, waarin onder eede verklaard
wordt, dat de eigenaar der effecten
geen Engelschman is en de coupons
zijn eigendom zijn. Hierdoor zijn
deze coupons vrijgesteld van de
belasting (meestal 5 %) die in Engeland op aldaar betaalbaar gestelde
coupons en dividenden geheven
wordt.
Affineeren. Zui veren (van metalen)
Afkoop. Het los- of vrijkoopen van
goederen, die zich in de macht van
een ander bevinden (W. v. K. art.
699). Eene verplichting doen ophouden door het betalen van een zekere
geldsom of op eenige andere wijze.
Afloopen. (v. wissels). Vervallen,
betaalbaar worden.
Afmonsteren. Uitbetalen, en ontslaan
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van scheepsvolk, afvoeren van den
monsterrol.
Afmijnen. Het worden van kooper,
aannemer of huurder door het roepen van „mijn" bij eene publieke
verkooping, aanbesteding of verhuring, wanneer bij afslag verkocht
wordt.
A fonds perdu. Gezegd van geld,
dat men niet verwacht ooit terug
te ontvangen.
A forfait. Voetstoots.
Afrekenen. Eene schuld afdoen, verrekenen.
Afrekening. Ie. Vereffening eener
schuld.
2e. Het stuk, waarop de wederzijdsch
verschuldigde geldsommen staan
vermeld en waaruit blijkt op welke
wijze de vereffening moet plaats vinden.
Afronden. Een getal of geldsom met
een zoodanig bedrag vermeerderen of
verminderen dat een rond cijfer ontstaat bijvoorbeeld door deelen van
een geheel kleiner dan z weg te laten
en grooter dan z voor een geheel te
rekenen. Voor het wisselzegel wordt
het bedrag naar boven afgerond tot
sommen van f zoo of f zoo.
Afschrift. Een geschrift geheel overeenkomende met het oorspronkelijke.
Volgens art. z z der Wet op de Cooperafieve vereenigingen kan ieder voor
eigen rekening afschrift bekomen
van het register, dat op het kantoor
der vereeniging volgens de wet moet
worden bijgehouden.
Afschrijven Op een lager bedrag
zetten of als geheel waardeloos beschouwen.
Afslag. Prijsvermindering. Bij V e rkoop bij afslag begint de
verkooper een heel hoog cijfer te
noemen en vermindert dit tot iemand „mijn" roept. Dit heet ook
„afmijnen". Wie „mijn" geroepen
heeft moet den hoogsten prijs betalen die bij „opbod" genoemd is
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vermeerderd met het bedrag waarop
hij „afgemijnd" heeft.
Afsluiten. Ie. Eene overeenkomst tot
stand brengen.
2e. In de boekhouding : het optellen en gelijkmaken der debet- en creditzijde in de boeken, door het saldo
over te brengen op eene nieuwe rekening of in een nieuw boek.
Aftappersgeld. Noemt men de schadeloosstelling, die aan schepelingen
moet worden uitbetaald als de reis
wordt onderbroken.
Aftakelen. Het aftuigen van een
schip.
Aftrek. se. Elke vermindering in
gewicht en prijs van koopwaren. Zie
„Tarra", „goedgewicht", „disconto",
„rabat".
2e. De vraag naar koopwaren door
koopers en kooplustigen.
Afvloeien. Het overgaan van baar
geld van het eene land naar het andere.
Is dit het geval tengevolge van hooge
wisselkoersen, dan wordt gewoonlijk
in het land, waar dit plaats vindt
het disconto verhoogd.
Afvoer. Noemt men in de eerste
plaats het vervoeren van koopwaren
van de eene plaats naar de andere te
water of te land. Ook verstaat men
onder „afvoer", wel de hoeveelheid
die weggevoerd is. Men spreekt ook
wel van „a f z e t".
Afzetgebied. Landen of plaatsen
waar groote hoeveelheden van bepaalde koopwaren kunnen worden
verkocht.
Agenda. Een boek waarin op ieder
blad een of meer datums staan, beginnende met i Januari en doorloopende tot 31 December met open
ruimte onder iederen datum om
aanteekeningen te maken. —
eener vergadering, opsomming der te behandelen zaken in
de volgorde waarin ze worden behandeld.
Agent. Vertegenwoordiger van een

firma die in een andere stad of in een
ander land gevestigd is.
Agentuur. Handelszaak uitsluitend
gedreven met goederen van firma's
waarvoor de koopman als agent
werkzaam is.
Agio. Het verschil tusschen de werkelijke waarde van papiergeld bij
koop of verkoop en de nominale
waarde zooals die op het papier gedrukt staat.
Agio conto. In de boekhouding, de
rekening waarop die geldsoorten worden geboekt, welke aan wisselkoers
onderhevig zijn, agio-rekening.
Agiotage. Handel op koersverschillen. Ook het kunstmatig doen wisselen van de koers. Speculatie.
Agioteur. Beursspeculant.
Ajourneeren: Verdragen, uitstellen.
Akkoord. Zie „Accoord".
Akte. Zie „acte" „waarvan akte !",
men neme er nota van, men houde er
rekening mede.
a la baisse. Op daling der koersen rekenen en daarop beursspeculatien
gronden.
A la hausse. Op stijging der koersen
rekenen en daarop beursspeculatien
gronden.
Al Corso. Tot den koers van den dag.
Aleatoir. Wisselvallig.
Aleatoir contract. Kanscontract.
Alienatie. Vervreemding, verkoop,
verponding, afstand van rechten.
Alieneeren. Vervreemden, verpanden.
Alimentatie. Het bedrag dat den
failliet wordt toegekend tot levensonderhoud tijdens het faillissement
(z. d.).
Alleenhandel. Monopolie, recht tot
verkoop van een artikel met uitsluiting van concurenten of mededingers.
Alliage. Mengsel. Speciaal mengsel
van koper bij goud of zilver voor
het vervaardigen van voorwerpen
of het slaan van munten van deze
metalen. Zie g e h a l t e.

ALLONGE—ARBITRAGE.
Allonge. Verlengstuk van een wissel als er geen plaats meer is voor
endossement (z. d.).
iAllotment. Het toewijzen van fond.
sen door middel van inschrijving.
Allottu. De persoon, aan wien een
fonds bij inschrijving wordt toegewezen.
Al marco. Bij het stuk of bij het gewicht.
Al pari, pari, pari. Deze uitdrukkingen worden gebezigd van geldswaardig papier wanneer de koers of
reeele waarde overeenstemt met de op
het stuk uitgedrukte, nominate waarde.
In den wisseliaandel gebruikt men ze
als het wissel valuta (z. d. w.) in tvvee
plaatsen getijk is.
Al peso. Bij het gewicht.
Al pezzo. Bij het stuk.
Alterum tontum. Het dubbele, nog
eens zooveel. Een door intrest op intrest verdubbeld kapitaal.
A meta. Voor halve rekening.
Amortisatie. Het geleidelijk aflosgen van een leening.
Amortisatie-fonds. Een fonds dat
gevormd wordt en dat uitsluitend
omilten leening af te lossen.
Amortisatiekas. Eene staatsinstelling, waarin zekere vastgestelde inkomsten vloeien. Ze moet dienen om
bij gunstige omstanidgheden schuIdbrieven van den staat te k oopen en de
daardoor vrijgekomen rente te besteden tot het aankoopen van nieuwe
effecten, zoodat de schuld langzarnerhand gedelgd wordt.
Amortisatie-plan. Vaststelling van
de wijze waarop de leening zal worden afgelost.
Amortisatie rekening. Onder dit
hoofd worden op het tijdstip van
uitloting van obligaties en aandeelen
de afgeloste stukken geboekt.
Amortiseeren. Afbetalen.
Anni currentis. Loopend jaar.
Anni futuri. Volgend jaar.
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Anni praesentis. Loopend jaar.
Anno. In het jaar.
Anno passato. In het vorige jaar.
Anno praeteriti. In het vorige jaar.
Annonce. Advertentie.
Annulteit. Een vaste som, die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor
amortisatie (z. d.).
Annuleeren. Vernietigen te niet
doen terugtrekken.
Anoniem. Zonder naamsvermelding.
Antedateeren. Een vroegere dagteekening plaatsen op een brief, stuk,
enz.
Antieipatie. Vooruit, bij voorbaat.
Anticipatie-biljet. Schuldbekentenis op korten termijn, door
staat of gemeente uitgegeven om
af te lossen als de verwachte ontvangsten zijn binnengekomen.
Anticipatie biljet. Schuldbekentenis,
door staat of gemeente tijdelijk uitgegeven om in de behoefte aan kasgeld
te voorzien.
Anticipeeren. Betaling van een
bedrag vragen v66r den termijn
waarop het betaald moet worden.
Antwoordcoupons. Formulieren
verkrijgbaar aan de postkantoren die
in alle b-ij de post-unie aangesloten
landen inwisselbaar zijn tegen een
buitenlandsche postzegel. Het toezenden van zulk een coupon staat
dus gelijk mei-het insluiten van een
postzegel. De prijs is 14 cent.
Buitenlansche antwoord-coupons
zijn hier inwisselbaar tegen een
postzegel van i21/2 cent.
Appendix. Aanhangsel.
Appoint. Saldo van rekening, saldo-

wissel.
Arbiter. Scheidsman, scheidsrechter.
Arbitrage. De handel in geld in verschillende landen zoodanig, dat met
den koers wordt rekening gehouden
en dat men zoo laag mogelijk in-'
koopt en zoo hoog mogelijk verkoopt.
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Arbitrageur. Iemand die bizonder
goed op de ho6gte is van arbitrage
en zich uitsluitend hiermee bezig
houdt.
Arbitrair. Willekeurig, eigendunkelijk.
Arbitreeren. Scheidsrechterlijke uitspraak doen ; bemiddelen.
Arrangement. Schikking, overeenkomst, regeling, vergelijk.
Arrest. Volgens art. 439 Wetb. van
Burg. Rechtsv. : beslaglegging op
goederen door een schuldeischer
krachtens een vonnis of authentieke
akte.
Arroseeren. Bij termijnen betalen,
met kleine ged.eelten eene schuld afdoen.
Assessment. Bijbetaling op aandeelen.
Assifinaat. Hij op wien eene assignatie is afgegeven, de betrokkene.
Assignatie. Aanwijzing ; een wissel
waarbij trekker en betrokkene in
dezelfde plaats wonen ; een wissel
waarbij de term „waarde genoten"
of „waarde in rekening" ontbreekt.
Assiimeeren. Eene assignatie afge-

evil (W. v. K. art. 595 en 596).
Assurantie maatschappij. Eene
vennootschap, die zich ten doel stelt
verzekeringen to sluiten.
Assurantie polls. Zie „polls".
Assurantie premie. De vergoeding,
die iemand voor de verzekering aan
den assuradeur moet betalen.
Assurantie rekening. Onder dit
hoofd wordt in de koopmansboeken
alles ingeschreven, wat het verzekeringswezen betreft.
Assureeren. Het betalen van een
zeker bedrag waarvoor in geval van
verlies of beschadiging van datgene waarvoor men betaalt een
vooraf bepaalde som wordt uitbetaald of een bedrag evenredig aan
het waardeverlies van het verzekerde.
a tout prix. Tot elken prijs.
Attest. Verklaring.
Au besoin. In geval van nood, op

yen.
Associalie. Compagnieschap, maatschappij, vennootschap.
Assoele. Deelgenoot.
Assoeieereis. Zich vereenigen, een
compagnieschap aangaan. Een compagnon nemen of deelgenoot worden.
Assorteeren. Zich voorzien van
een groote voorraad goederen van
verschillende soort et kwaiiteit.
Assortinient. Sorteering ; voorraad
goederen.
Assuradeur. Iemand die „verzekert" tegen brand, waterschade, inbraak, ongevallen, verlies van sche
pen of goederen enz.
Assurantie. Net assureeren of verzekeren ; Zie ook poli s.
Assurautie
Assurantie
in quo rave vis, cane verzekering op
schip of sc:-.:ei3en, in welt: schip men

Autorisatie. Volmacht, .bevoegdheid
verleenen, machtiging.

wissels : noodadres.

Au courant zijn Op de hoogte zijn..
Auctie. Verkooping.
Au porteur. Aan toonder.
a Uso. Volgens gebruik, gewoonte.

Autoriseeron. Machtigen, machtiging geven tot ; speciaal : verlof
tot vertaling van boeken, opvoering
van tooneelstukken, enz.
A uAutlit..ntiek. Betrouwbaar.
thentieke akte. Document
opgemaakt door een notaris of ander
door de wet aangewezenambtenaar.
Autograaf. Handteekening. Eigenhandig geschreven stuk.
Aral. Borgtocht gegeven voor het
betalen van een wissel. Hij die den
borgtocht geeft, zet meestal zijn
handteekening op den wissel onder
de woorden : „voor aval."
Average. Gemiddeld. Middelsoort.
Averij.
AveroJje-adjuster. In Engeland:
Iemand, die aangewezen is om

AVER' J—BANK.
averij-schade te regelen en vast testellen.
Averij. Schade aan schepen of
scheepsiadingen. Wordt de schade
door alle bevrachters gedragen dan
heetze a verij-gr osse of g em eene averij. Hiervan zal
bijv. sprake zijn indien om schip en
zooveel mogelijk van de lading te
redden een paar bizonder zware
kisten. wooden overboord gegooid.
Deze worden in 't algemeen belang
opgeofferd en is het dus billijk dat
de assuradeurs van alle andere partijen bijdragen in de vergoeding van
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het verlies dat den eigenaar van de
kisten treft.
Eenvoudige of bizonder e averij treft alleen den betrokkene bijv. als een deel der ladiing
door water bedorven is of iets dergelijk s.
Aversie koop. Koop en bloc.
Avis. Zie advies.
A vista. a pr ema vista. Zicht,
op 't gezicht, op 't eerste gezicht.
Avoirdupois. Engelsch handelsgewicht van i6 ounces (453.592 gram).
Avontuur. Op — koopen, op speculatie koopen.

B.
Baar. Staaf (goud of zil ver) . Contant.
Baarijeld. Geld aanwezig in contanten in Nederlandsche munt.
Backwardation. Koersvermindering
door gebrek aan stukken.
Baisse. Het dalen der koers van geldswaardige papieren. Zie „á la baisse".
In Amsterdam noemt men dit ook in
de contramine zijn of contramineeren.
Baissepremie (Eng. call.). Noemt
men bij premie-affaires (z. d. w.) de
premie, die betaald wordt als men eene
daling der koers verwacht. Men verkrijgt dan het recht de fondsen gedurende een bepaalden termijn voor
een vastgestelden prijs te leveren.
Baissier. Speculant a la baisse.
Balans. Een staat van bezittingen
en schulden, winsten en verliezen,
tevens aanwijzende het eindresultaat van winst en verlies. Het samenstelien van een balans heet :
Balans opmaken.
Balansboek. Het wettelijk voorgeschreven boek waarin de Balans en
de Winst- en Verlies-Rekeningen
der opvolgende jaren moeten worden
ingeschreven en bekrachtigd met de
handteekening van den koopman
resp. den directeur of (en) Commissaris eener Vennootschap.

Banco. Bank. Mark-banco. Zie „Munten etc."
Bank. Banken zijn instellingen, die
zich belasten met het in bewaring
nemen van gelden tegen rente, het
plaatsen van gelden in prolongatie,
den handel in effecten, buitenlandsche munten, cheques e. d. het verdisconteeren van wissels, het verstrekken van credieten enz. In een
woord, zij zijn de tusschenpersonen
voor den geld- en effectenhandel in
den ruimsten zin van het woord.
Sommige banken leggen zich speciaal toe op een bepaalde branche
van het bedrijf en worden daarnaar
genoemd. Zie c r e d i e t, d i scont o, effecten, giro en
voorschot.
Een bizondere positie neemt de
Nederlandsche Bank in.
Dit is een cireulatie-bank, omdat
zij van den Staat het recht heeft
gekregen tot de uitgifte van bankbiljetten, die als wettig circulatiemiddel moeten worden aangenomen.
Ook is de Nederlandsche Bank verplicht den Staat renteloos geld te
leenen tegen onderpand van schatkistbiljetten en kosteloos als Kassier
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BANKAANWIJZING—BATEN EN LASTEN.

van het Rijk werkzaam te zijn. Haar
werkzaamheden zijn door de wet
bepaald en daarbuiten mag zij zich
niet begeven.
De Regeering benoemt den President en den Secretaris en eveneens
een Rijkscommissaris, die belast is
met het toezicht op de werkzaamheden van de Bank. De Staat heeft
ook aandeel in de winst door de
Nederlandsche Bank gemaakt.
De Bank is steeds verplicht 4o %
van de waarde der in omloop zijnde
biljetten enz. in munt of muntmateriaal in voorraad te hebben. In
normale tijden is de voorraad veel
grooter — is een grooter deel van
het papier dat in omloop is, door
munt of muntmateriaal „gedekt" —
en dit meerdere heet het m e t a a 1saldo of de Bankreserve.
In abnormale tijden kan de Bank
door de Regeering ontheffing verleend worden van de verplichting
4 0°/. dekking van het in omloop
zijnde papier in voorraad te houden. '
Bankaanwijzing. Assignatie, manthat. Lastgeving door eene bank op
iemand afgegeven am een bepaalde
som te betalen.
Bankactie. Bewijs van aandeelhouderschap in eene bankondernemng.
Kan zoowel op naam als aan toonder zijn.
Bankagio. Extra-provisie. Zie „agio".
Bankassignatie. Een door een bank
(speciaal de Nederlandsche Bank)
uitgegeven aanwijzing tot betaling
bij een van haar kantoren of correspondentschappen.
Bankbiljet. Het papieren geld door
de Nederlandsche Bank uitgegcven
en geldig als wettig betaalmiddel
;Tear het bedrag daarop vermeld.
In het buitenland zijn bankbiljetten
aan koers onderhevig en altijd
minder waard dan het nominaal bedrag. Bankbiljetten zijn „aan toon-

der" en steeds tegen geld inwisselbaar bij de Hoofdbank te Amsterdam, de Bijbank te Rotterdam, de
agentschappen en correspondentschappen der Bank.
Bankbreuk. Oneerlijk bankroet.
Alleen een koopman volgens de Wet
kan dit misdrijf plegen. Men onderscheidt eenvoudige bankb r e u k bijv. door niet behoorlijk
bijgehouden boeken en be d r i egelijke bankbreuk alsbijv.
valsche boeken of balansen zijn bijgehouden of gepubliceerd.
Bankdisconto. Het disconto vastgesteld door de Nederlandsche Bank
(zie disconto).
Bankier. Hij die het bankwezen als
beroep uitoefent.
Bankinstelling.
Hetzelfde
als
Bank z.d.
Banknoot. Zie B a n k b i l j e t.
Bankpapier. Zie Bank b i 1 j e t.
Bankplaats. Plaats waar de Nederl.
Bank ofeenharerfilialengevestigdis.
Bankrekening. De rekening-courant,
welke iemand met een bank heeft.
Bankroet. Zie
Bank van Leening. Inrichtingen
waar de gewoonte bestaat dat roerende goederen worden in ontvangst
genomen en weder afgegeven tegen
afgifte van geld.
Waar dit noodig is richten de gerneenten zelf Banken van Leening
op. Ook particulieren kunnen een
Bank van Leening oprichten, indien
zij hiertoe goedkeuring erlangen
van Burgemeester en Wethouders.
De Banken van Leening zijn aan
verschillende wettelijke bepalingen
onderworpen.
Barathandel. Ruilhandelingoederen.
Baratterie.
Oneer!ijke handeling
van den schipper ten nadeele van
den reeder of bevrachter.
Barrel. Engelsche inhoudsmaat.
Bate" en listen. Hetzelfde als
activa en passiva, ac-

BATIG SALDO—BELEENING.
tief en passie f, bezittingen
en schulden.
Batig Saki°. Overschot, voordeelig
slot eener i-ekening.
Bear. Verkooper van fonds in blanco.
Speculant a la baisse. Contremineur.
Bedrij fskapitaal. Het kapitaal waarmee men zaken doet.
Bedripskosten. De kosten die op
het bedrijf als zoodanig drukken
bijv. huishuur, verlichting, verwarming, reclame enz.
Beginkoers of Openingskoers. De
koers (z. d.) bij het openen van de
Beurs.
Begrooting. Raming van inkomsten
en uitgaven vo or het volgende boekjaar.
Raming van onkosten voor het uitvoeren van een zeker werk ; ze vormt
de basis voor de inschrijvingssom bij
eene aanbesteding.
Behouden varen-verzekering. Bij
deze methode van zeeassurantie wordt
het risico van den averzekeraar teruggebracht tot het niet behouden varen
van het in de polis genoemde schip.
Onder niet behouden varen verstaat
men : het- niet aankomen van het
schip op de plaats zijner btemming
tengevolge van een ramp in de polis
voornoemd. Gaat het schip dus verloren door een ramp niet in de polis
genoemd of beloopt het zware averij,
doch bereikt de plaats zijner bestemming, zoo is de assuradeur niet tot
het betalen van schadevergoeding gehouden. Onze wet kent deze soort
verzekering niet.
Belasten. De rekening bezwaren, of
debiteeren, met een bedrag.
Beleening. Het opnemen van geld op
onderpand va.n goederen of effecten.
(Zie Prolongatie).
Bij beleening van effecten, wordt aan
de Nederlandsche Bank
de waarde berekend naar de dagelijksche koers. Minimum bedrag is gewoonlijk f 2000 -. Het vereischte
surplus bedraagt 3o% voor buiten-

•
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landsche en 25% voor binnenlandsche effecten In sommigegevallen is
dit surplus hooger o.a. zoo %voor aandeelen van Nederlandsche Tabaks en
Petroleum-Maatschappijen. Soms ook
lager o. a. 20 % voor leeningen van
den Staat of door den Staat gewaarborgd, van Provincien, Gemeenten,
Waterschappen en Polders, Maatschappij voor Gemeente_ krediet, •
Pandbrieven van Hypotheekbanken,
voor zoover ze beleenbaar zijn, Certificaten en aandeelen der Nederlandsche Handelmaatschappij en de
Javasche Bank, aandeelen en obligatien der H. I J. S. M., der Maatschappij tot Exploitatie der S. S. en
de N. I. Spoorwegmaatschappij.
Goederen neemt de Nederlandsche
Bank ter beleening aan :
a. Id eigen beheer, door overbrenging naar bergplaatsen, waarvan de
sleutels aan de Nederlandsche Bank
worden afgegeven ;
b. Onder bewaring van derden :
ie. door overgifte van cedullen ;
2e. Door overgifte van entrepotbewijzen ten name van de Nederlandsche Bank ;
3e. Door ichriftelijke verklaring
van den derde, die als pandhouder voor
de Nederlandsche Bank optreedt.
Het vereischte surplus bedraagt :
20 % voor tin ;
25% voor suiker en katoen ;
3o% of hooger voor andere beleenbare artikelen.
Bij &ling van de prijzen der artikelen en bovendien elke drie maanden
moet een hertaxatie der goederen door
den beleener worden ingeleverd. Minimum goederen beleening f 2000.Beleening op vreemde munt en op
goud in baren wordt gewoonliAc uitsluitend met geldwisselaars gesloten.
De rente bedraagt 0/0, surplus wordt
niet gevorderd. Bij aflossing binnen
de eerste twee maanden wordt z/8%
per maand berekend.
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BELEGEN—BETAAL- EN PROTESTDAGEN.

Belegen. Niet versch, eenigen tijd gelegen hebbende. Belegen wijn.
Beleggen. (van geld). Rentegevend
maken.
Benaderen ( van goederen). Beslag
leggen wegens te lage x aarde-aangifte bij den invoer.
Benefice. Voordeel. Benefice van
Inventaris. Voorrecht van Boedelbeschrijving bij erfenissen. Wie een
erfenis aanvaardt onder b. v. i. is
niet verder aansprakelijk voor
event. schulden of lasten dan tot de
waarde der voorhanden bezittingen.
Bergen van schip of lading : in
veiligheid brengen. De vergoeding
daarvoor heet bergloo n.
Bescheiden. Documenten, stukken.
Beschermende rechten. Hooge
invoerrechten geheven ten einde
de binnenlandsche industrie te bevoordeelen.
Besiag. Zie „Arrest".
Besommen. Besomming. Waarde
van den vangst bij visschersschepen.
Bestek. Omschrijving van een bouwwerk, als grondslag voor berekening
bij inschrijving.
Besteihuis (van den Boekhandel).
Centraal bureau voor de expediti.
van en naar uitgevers en boekhandelaren in Nederand, die bij het
Bestelhuis zijn aangesloten.
Betaaibaar stellen. Het bepalen van
den dag, waarop een wissel, kwitantie,
dividend of rente-bewijs, uitgeloten
oUigatie e. d. moet betaald worden.
Betaai- en protestdagen van wissels en ander handelspapier. Art. 154,
179 en 228 W. v. K. stelt omtrent de
dagen, waarop geen betaling van handelspapier mag worden geeischt en
waarop geen protest mag worden
opgemaakt vast ais volgt :
Indien de betaaldag van eenen op
tijd of op zekeren termijn na zicht
r-etrokken wisselbrief invalt op eenen
Zondag of op eenen daarmede gelijkgesteiden dag, is dezeive betaalbaar

op den eersten daarop volgenden dag,
welke geen Zondag noch daarmede
gelijk gestelde dag is.
Met den Zondag worden ten deze
gelijkgesteld de Nieuwjaarsdag, de
Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de
Hemelvaartsdag en de verjaardag des
Konings (der Koningin).
Indien de dag, waarop een wissel
volgens de wet moet worden geprotesteerd invalt op een Zondag of een
der hierboven genoemde dagen, moet
het protest geschieden op den eersten
daarop volgenden dag welke geen
Zondag, noch daarmede gelijk gestelde dag is.
De Goede Vrijdag en de z. g. beursvacantiedagen zijn dus wel betaal- en
protestdagen.
Volgens de D u i t s c he Wet zijn
algemeene feestdagen : de beide Kerstdagen, de Nieuwsjaarsdag, de Goede
Vrijdag, de tweede Paaschdag, de
Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag en de „Buss- and Bettag (18 November). In sommige streken b.v.
de Rijnprovincie tevens Allerheiligen
(1 November).
In Frank r ij k is de wissel, wan.neer de vervaidag op een wettelijke
feestdag valt den v o r i g e n dag
betaalbaar. Het protest moet evenwel den volgenden dag geechieden,
Wettelijke feestdagen zijn : de Zondag
de Kerstdagen, de Hemelvaartsdag,
Maria Hemelvaart (15 Augustus), Allerheiligen (1 November), de Tweede
Paaschdag, de tweede Pinksterdag, de
Nieuwsjaarsdag en de 14de Juli (fete
nati onale) .
In Belgie is de wissel, als de
vervaldag valt op een wettelijken
feestdag betaalbaar op den daaraan
voorafgaanden dag, die geen feestdag
is. Protestdag is een termijn van twee
dagen nadat de wissel vervallen is, terwiji de wettelijke feestdagen bij de
berekening net rnede tellen. De \vette-

BETAALMIDDEL—BEVRACHTEN.
lijke feestdegen zijn dezelfde als die
van Frankrijk met dien verstande,
dat in de plaats van den niden Juli
de verjaardag des konings komt.
Volgens de Engelsche wet
is, wanneer de vervaldag van een wissel of, bij wissels op tijd of op eenigen
tijd na zicht getrokken, voor welker
betaling drie respijtdagen zijn toegestaan, de laatste dier drie dagen invalt
op een Zondag, een Kerstdag, Goede
Vrijdag of op eenigen openbaren vastof dankdag, de wissel betaalbaar op
den laatsten daaraan v o o r a fg a a n d e n werkdag ; wanneer de
vervaldag of, bij wissels op tijd of op
eenigen tijd na zicht getrokken, de
laatste der drie respijtdagen op een
beursvacantiedag valt, is de wissel
betaalbaar op den eerstvolge nd e n werkdag ; dit laatste is tevens
het geval, wanneer de laatste respijtdag een Zondag is en de Zaterdag daaraan voorafgaande een beursvacantiedag. Als zoodanig worden aangemerkt de tweede Paaschdag, de tweede
Pinksterdag, de eerste Maandag in
Augustus en de 26ste December, wanneer deze niet op een Zondag valt en
vender alle andere dagen, door de
Kroon als zoodanig bepaaldelijk aangewezen, hetzij voor het gansche
Koninkrijk, hetzij voor een bepaalde
streek of plaats.
Betaalmiddel. In ons land zijn de
munten door den Staat uitgegeven
en de biljetten uitgegeven door de
Nederlandsche Bank we t t i g b eta a 1 m i d d e 1. Echter is niemand
verplicht voor meer dan f 1o. aan
zilveren, f I.— aan nikkelen en 25
cent aan bronzen munt aan te nemen.
Betrokkene. Degeen op wien een
wissel is afgegeven.
Beunhaas. Iemand die in effecten
handelt, zonder toegang tot de beurs
te hebben. In 't algemeen : iemand
die zaken doet, waar hij eigenlijk
niets van weet.
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Beurs. Officieel aangewezen ruimte
voor koop en verkoop.
Beursaffaire. Zaken ter beurze verhandeld.
Beurshericht. Officieele opgave betreffende den handel, die op de beurs
heeft plants gehad.
Beurscomite. Bestuur van de Beurs.
Beursconditien. Bepalingen vastgesteld door de Vereenigingen van
Assuradeuren van Amsterdam en
Rotterdam voor verzekering van
schepen, huizen e. d.
Beursnoteering. De prijzen of
koersen waartegen goederen of effecten ter beurze verhandeld zijn
volgens de officieele opgaven. Terwijl Staats- en Gemeentelijke leeningen steeds in de officieele prijscourant worden opgenomen, heeft de
„Vereeniging voor den Effectenhandel" in Amsterdam voor buitenlandsche leeningen en voor binnenlandsche particuliere een aantal
beperkende bepalingen vastgesteld.
Beurspolis. Polis eener op de beurs
gesloten verzekering ; vooral gebruikelijk bij groote posten. Het risico
wordt dan over een aantal maatschappijen verdeeld.
Beursprijs. Prijs. van een artikel volgens de beursnoteering (z. d. w.).
Beursusantien. Gewoonten en gebruiken op de beurs aangenomen m.
a. w. de vaste condition van in- en
verkoop, = van assurantie, van bevrachting, enz. van leveren en ontvangen, de tijd van betaling, acceptatie
en protesteeren van wissels, de respijtdagen enz. Hieronder worden ook
gerekend : de wettelijke bepalingen
en de voorschriften vervat in de
beursreglementen.
Beursvacantiedagen. Dagen waarop de Beurs officieel gesloten is en
geen noteeringen worden opgenomen.
Bevrachten. Een schip met goederen vullen.
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BEWAARGEVING—BOEKJAAR.

Bewaargeving.Deze geschiedt voorstamelijk bij de Nederlandsche Bank.
Zij kan open of gesloten
zijn. In het eerste geval belast de
Bank zich met het innen van coupons, dividenden enz. In tweede
geval moeten de in bewaring gege'yen goederen of effecten zich bevinden in gesloten trommels, kisten
of der gelijke.
Uewaarloon. De provisie door de
Bank voor bewaarneming berekend.
Bewaarnemer. Is volgens de wet :
Hij, die bij de bewaargeving het goed
in bewaring neemt. De bewaarnemer
moet omtrent de bewaring der aan
hem toevertrouwde zaak dezelfde
zorg aanwenden, welke hij omtrent
de bewaring zijner eigen zaken -aanwendt. (B. W. art. 1743).
De bewaarnemer mag het bewaarde
goed niet teruggeven dan aan dengeen
die hem hetzelve heeft toevertrouwd,of
aan hem in wiens naam de bewaring
gedaan is, of die aangewezen is om
hetzelve terug te ontvangen (B. W.
art. 1756).
De in bewaring gegevene zaak moet
aan den bewaargever teruggegeven
worden, zoodra hij zulks vordert, al
ware het ook dat bij de overeenkomst
een bepaalde tijd voor de teruggave
mocht zijn vastgesteld (B. W. art
1762).
De bewaarnemer is gerechtigd om
het goed onder zich te houden, tot de
voile voldoening van hetgeen hem,
ter zake der bewaring, verschuldigd
is (art. 1766. B. W.).
13ewijs van inschrijving. Noem
men het certificaat op naam van den
schuldeischer, die een inschrijving
heeft gedaan in het Grootboek der
Nederlandsche Staatsschuld en de gelden daarvoor heeft gestort.

den gehouden. (B. W art. 1919 ; W;
v. K. art. 6-13).
Bilateraal. Tweezijdig.
Bilateraal contract. Een wederzijds bindend contract.
Bijboeken. Hulpboeken, niet bij de
wet voorgeschreven.
Bi-metalisme. Muntstelsel waarbij
zoowel zilveren als gouden munten
voor standaard-munten zijn aangenomen.
Binnenvaart. Scheepvaart op de
binnenlandsche wateren.
Blanco. Blanco aandeelen
zijn aandeelen aan toonder. B 1 a nc o c r e d i e t. Crediet tot een
onbeperkt bedrag. Blanco v e rk o o p e n, verkoopen van iets
wat men niet bezit. Ook i n
den wind gaan genoemd.
Zie baisse en hausse.
Blanco endossement. Een endossement, waarbij alleen de naamteekening van den endossant op den wisselbrief is gesteld. (W. v. K. art. 136).
Blanket, Blanquet. Een in blanco
geteekend stuk of een oningevuld
f ormulier.
Bloc. En bloc voetstoots ; de
heele boel ongesorteerd.
Board of Trade. Engelsche kamer
van Koophandel.

Bewijskracht van Koopmansboeken. Alleen die koopmansboeken kunnen aanspraak maken op kracht van
bewijs, welke op wettelijkc... wijze wor-

eenmaal in 12 maanden zijn boeken
of te sluiten en Balans op te maken.
Op welken dag hij dit wil doen, staat
hem vrij. Die tijd tusschen het

Bodemerij. Overeenkomst, waarbij
geld wordt voorgeschoten op schip
of lading e. d., met recht van ver-

haal op het onderpand tot de waarde,
die dit bij aankomst van het schip
zal hebben. De akte waarin een en
ander omschreven is heet b o d em e r ij b r i ef.
Boekhouden.
Het Wetboek van
Koophandel schrijft voor, dat iedere
koopman verplicht is boek te houden.
Boekjaar. De koopman is verplicht

BOEKSCHULD—BUWAGEN.
openen en afsluiten der boeken is
het „b4oekjaar", dat dus niet behoeft samen te vallen met het „kalenderjaar".
Boekschuld. Een schuld, die alleen
in de boeken staat, maar waarvoor
geen bewijs aanwezig is. Het is van
belang hierbij op te merken, dat de
boeken wel een bewijs kunnen zijn
voor de grootte van een
schuld, maar niet voor het b estaan daarvan.
Bona fide. Te goeder trouw.
Bond. Obligatie (Eng. en Amerika).
Bonded goods. Goederen in entrep8t.
Bonificatie. Schadeloosstelling.
Bonis cedeeren. Afstand doen van
alle bezittingen, teneinde faillissement te voorkomen.
Bonus. Extra dividend. Winst op
het verschil tusschen de koers van
uitgifte en die van plaatsing eener
leening.
Boom (spr. uit boem). Plotselinge
vraag naar en handel in een artikel.
Borderel. Lijst door het Postkantoor verstrekt ter invulling van de
kwitanties die de post ter inning
worden gegeven. Op het borderel
worden vermeld naam, woonplaats
en bedrag. Aanteekeningen of toevoegingen hierop zijn niet geoorloofd. Men kan borderels krijgen
(geel) met 8 dagen looptijd en (wit)
met 14 dagen. In het laatste geval
worden de kwitanties, zoo noodig,
twee maal aangeboden.
Borg. Hij, die op zich neemt eene
schuld te vereffenen, indien de schuldenaar zich niet van zijne verplichting kwijt.
Borgstelling. ie. De daad van het
borg blijven.
2e. De akte, waarbij iemand zich
verbindt borg te zijn.

3e. De som door iemand in bewaring gegeven om als borgtocht te dienen.
Borgtocht. Een persoonlijke zekerheidsstelling, waarbij een derde zich
tegenover den schuldeischer verbindt een verplichting na te komen,
als de betrokkene zelf in gebreke
blijft.
Branche (tak). Afdeeling van een
zaak.
Brandverzekering. In de polis eener
brandverzekering moet behalve hetgeen in elke polis moet staan nog opgenomen worden :
De ligging en belending der verzekerde vaste goederen ;
Het gebruik, dat ervan gemaakt
wordt ;
Den aard en het gebruik der belendende gebouwen, voor zoover zulks
invloed op de verzekering kan hebben.
De waarde der verzekerde goederen ;
De ligging en belending der gebouwen en plaatsen, waar verzekerde goederen zich bevinden, zijn geborgen of
opgeslagen.
Breve viste. Kort zicht.
Broker. Makelaar te Londen.
Brokerage. Courtage.
Bruto. Onzuiver gewicht d.
gewicht der goederen met -verpakking
Bruto provenu, winst,
opbrengst of winst zonder aftrek
van kosten. Zie tarra en netto.
Bucket-shops. Effecten-kantoren
van verdacht allooi.
Budget. Begrooting; Rekening van
inkomsten en uitgaven.
Bull. Een speculant a la hausse, het
tegenovergestelde van een „bear".
Business. Engelsch woord voor zaak,
handel, bedrijf.
Bijwagen. Zie „voorloopig genoteerde foncisen."
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CABLE TRANSFER—CHEQUE.

C.
Cable transfer. Wissel over zee
geseind.
Caleulatie. Berekening.
Caleulatie prijs. Gemiddelde prijs,
waarbij rekening gehouden is met alle
onkosten en andere de prijs beinvloedende omstandigheden als transport,
wisselkoers, etc.
Call. Geldleeningen on call zijn
gesloten voor onbepaalden tijd, tot
opzegging, op onderpand van fondsen. - Bij premie-affaires
(z. d.) de naam voor de premie die
men betaalt als men een daling der
koersen verwacht (b aiss e-p r em i e).
Cambio. Wissel.
Cameralistische methode. Wijze
van boekhouden, waarop eenerzijds
wordt geboekt het bedrag dat
voor een dienst is b e g r o o t,
op de andere wat er werkelijk voor
is
uitgegeve n. Vooral bij
Staats-, Provinciale- en Gemeentelijke administratie in gebruik.
Canon. Jaarlijks te betalen bedrag
voor erfpacht (z. d.).
Capaeiteit. Bekwaamheid. - Inhoudsruimte. - Kracht. - Vermogen.
Carga, Cargo. ie. Lading van een
schip.
2e Opzichter over de lading van
een schip.
Cargadoor. Scheepsbevrachter.
Cargaliist. Lijst van de goederen
door het schip aangevoerd, met vermelding der firma's voor wie ze zijn
bestemd.
Carte blanche. Onbeperkte volmacht.
Cash. Contant geld.
Cassa. Aanwezig geld. Loket voor
ontvangst en uitbetaling.
Cautie. Borgtocht.
Cedeeren. Afstand doen van ; overdragen. Vaak bij a k t e v a n
cessie.

Cedul of Ceel. Bewijs dat goederen
in een veem zijn opgeslagen. Verkoop kan dus plaats hebben door
eenvoudige overgifte van een ceel,
waarop de nieuwe houder de goederen direkt of geleidelijk in ontvangst kan nemen.
Cent. Honderd; percent of procent :
ten honderd.

Certiiieaat.

Bewijs,
verklaring.
Certificaat
van
oors p r o n g, bewijsstuk door de bevoegde autoriteit of te geven, dat de
goederen daarin genoemd afkomstig
zijn uit het land dat het Certif. v.
oorsprong heeft afgegeven.
Certificaat N. W. S. Zie A d m inistratiekantoren.
Cessie. Overdracht van rechten, afstand. De cessie kan geschieden door
verkoop, schenking, ruiling, erflating, enz. Bij wissels door endossement, bij effecten en ander geldswaardig papier door afgifte. Wie overdraagt
heet
c e d e n t, aan wien °vergedragen wordt :
cessionaris;
hij, wiens schuld wordt overgedragen :
debitor cessus.
Charteren (van een schip). Huren
of bevrachten.
Charterpartij. Contract bij het huren en bevrachten van schepen.
Cheque. Order tot uitbetaling aan
toonder van het op de cheque genoemde bedrag aan een bankier bij
wien men geld heeft gedeponeerd
of waar men mode in rekeningcourant staat. Bij rekening-courant
met I dag opze.gging, zijn bedragen
tot f 20.000. - direkt opvorderbaar.
Cheques moeten van 5-cents zegel
zijn voorzien, evenals gewone kwitanties. Indien zij op naam staan,
kunnenzijdoor endossement
(z. d.) worden overgedragen aan
een derde.

CHERTEPARTY—COLPORTEUR.
Cherteparty. Zie „Charterparty". Dit
contract moet bevatten :
re. De naam en de grootte van het
schip :
2e. De naam van den schipper :
3e. De namen van den vervrachter
en bevrachter of inlader :
4e. De plaats en den tijd, welke tot
lading en lossing bepaald worden :
se. De bedongen vracht :
6e. De bepaling, of de bevrachting
is voor het geheele schip of voor een
gedeelte :
7e. De bedongen schadeloosstelling
ter zake van vertraging.
Chirograaf. Een boek-schuldeischer,
een persoon die voor eene schuldvordering geen onderpand maar alleen
een bewijs van ontvangst heeft. Ingeval van faillissement kan zoo iemand
geenerlei aanspraak maken op voorrang. Zie „concurrente crediteurent'.
Cif of c. i. f. Zie „Alphabethische lijst
der afkortingen.".
Circa. Ongeveer.
Circulatie. In'— zijn : in omloop
zijn.
Cireulatiebank. Bank, die het recht
heeft papieren geld in omloop te
brengen. In Nederland alleen de
Nederlandsche Bank.
Cito. Snel, spoedig, spoedzending.
Civic! (prijs). Matig.
Claim. Recht van voorkeur bij
uitgifte van nieuwe leeningen aan
de houders der oude stukken toegekend.
Clandestien. In 't geheim.
Clausule. Bepaling. Artikel van een
document.
Clearinghouse. Een centraal bureau
waar de verschillende banken en
effectenkantoren hun onderlinge
verrekeningen vereffenen. Alleen
de saldo's worden dus uitbetaald
resp. ontvangen, waardoor veel
moeite vermeden wordt en ook veel
minder contanten van eigenaar verwisselen. Dit instituut bestaat voorHand. Woordenb.
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lo_opig nog siechts in enkele steden
van Engeland en de Vereen. Staten.
Client. Klant. Clientele. De klanten.
Code. Lijst van verkortingen bij het
telegraphisch verkeer in gebruik.
Er zijn eenige veel gebruikte codes
in den handel. Maar iedere firma
mag zelf codewoorden voor zijn
clientele maken.
Cognossement. Zeevrachtbrief. Ze
moet bevatten :
re. Den naam van den bevrachter
of van den inlader :
2e. De opgaaf van degene, aan wien
de goederen worden verzonden :
3e. De naam en woonplaats van
den schipper :
4e. De naam en de soort van het
schip, mitsgaders de plaats waar het
thuis behoort :
so. Den aard, de hoeveelheid, de
merken en de getallen der te vervoeren goederen :
6e. De plaats van het vertrek en die
der bestemm'ng :
7e. Het betaalde wegens de vracht :
8e. De onderteekening van den
schipper en van den inlader, of van
dengene die voor hem de expeditie bezorgt.
Collateral Trust Bonds. Obligaties
bij Amer. sporen wier onderpand
bestaat in gedeponeerde aandeelen.•
Coin. Muntstuk.
Collationeeren. Post voor post in
de boeken vergelijken. Ook de
tekst van brieven enz. onderling
vergelijken.
Collecteur (der Staatsloterij). Iemand door de Regeering benoemd
tot het verkoopen van loten in bovenstaande loterij.
Collo (meerv. coll i). Pak, kist
enz.
Colporteur. Iemand wiens beroep
het is advertenties voor een blad,
of inteekenaren op boekwerken e. d.
te krijgen.
2
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COMMANDITAIR—CON NOSSEME NT.

Commanditair Vennoot. Stine
Vennoot. Deze treedt niet op tegenover het publiek en is niet verder
aansprakelijk dan tot het bedrag,
dat hij in de zaak steekt.
Commissaris. Bij Naamlooze Vennootschappen : Personen, die, namens de aandeelhouders, toezicht
houden op, den gang van zaken en
het optreden van den Direkteur
en dezen van advies dienen of in
hoogste instantie beslissen. In den
regel genieten zij als vergoeding
voor hun moeite een zeker aandeel
in de winst der Vennootschap,
tan ti eme genoemd. Comm:ssarissen zijn niet wettelijk verantwoordelijk of financieel aansprakelijk
Commissie. Bestelling, order. Loon
van den commissionair.
Commissiegoed of goederen
in commissi e. Goederen een
koopman toegezonden om voor rekening van den afzender te verkoopen. Bij niet-verkoop worden de
goederen teruggezonden. Het risiko is dus voor rekening van den afzender.
Commissiehandel.
Handel uitsluitend als tusschenpersoon voor
fabrikanten e. d. tegen een bepaald
percentage van den prijs.
Commissionair. Iemand, die op eigen naam of firma en tegen genot
van zeker loon of provisie, op order
en voor rekening van een ander,
zaken van koophandel verricht. De
commissionair is persoonlijk verantwoordelijk tegenover kooper en verkooper. Blijft bijv. de een
in gebreke te leveren, of wil de ander niet accepteeren, dan is de commissionair tot levering resp. aanneming verplicht.
Commis - voyageur.
Handelsreiziger.
Committent. Lastgever.
Common (stock, shares). Gewone
aandeelen.

Compagnie. Vennootschap.
Compagnon. Vennoot.
Compensatie. Vergoeding.
Compenseeren. Verrekenen, delgen,
tegen elkander opwegen, evenwicht
maken.
Competent. Bevoegd. Comp etenti e. Bevoegdheid.
Complementaris. Bij eene commanditaire vennootschap : het beheerend
lid.
Compromis. Minnelijke schikking ;
tusschenweg.
Comptabel. Rekenplichtig.
Comptant. Directe betaling, tegen gereed geld.
Concept. Ontwerp.
Concessie. Verlof. Toestemming.
Meestal verlof tot het uitvoeren
van een werk, het exploiteeren van
een vervoermiddel, het ontginnen
van mijnen e. d. door Staat of Gemeente verleend.
Concessionaris. Eigenaar eener concessie.
Concurreeren. Mededingen, wedijveren. In den handel bestrijden.
Trachten door betere kwaliteit of
lagere prijzen de clientele der overige handelaars in hetzelfde artikel
naar zijn zaak te trekken.
Concurrente crediteuren. Schuldeischers in een faillissement, die
allen dezelfde rechten hebben ; zie
preferent.
Conditio sine qua non. Een van zelf
sprekende voorwaarde, een voorwaarde waaraan beslist moet worden voldaan.
Confiscatie. Verbeurdverklaring.
Conform. Gelijkluidend.
Conjunctuur. Het totaal der omstandigheden, die een gunstigen of ongunstigen invloed op de zaken hebben.
Connossement. Ook CognosseZee-vrachtbrief. Bewijs
m e n t.
verzending
goederen ter
dat
zijn ingeladen. Het connossement
moet door den bevrachter en den

CONSENT—CONTRACT.
kapitein geteekend zijn en kan door
endossement (z. d.) aan derden
worden overgedragen. Het heeft
bewijskracht voor de wet.
Consent. Toestemming, speciaal
voor uit- of doorvoer ; geleibiljet.
Conservatoir Beslag. Beslag op
goederen, voor vonnis verkregen is.
Consignatie ( Goederen in —). Goederen, aan een ander verzonden, om
voor rekening van den afzender te
worden verkocht.Zie commis si e.
Consigneeren. In consignatie geven.
Consolideeren. Van een zaak : op
vasten basis plaatsen. Van een
leening : als -blij vend erkennen ;
ook het bijeenvoegen van oude
leeningen tot een nieuwe.
Consols. Geconsolideerde Engelsche
Staatsschuld-bewijzen.
Consortium. Een combinatie of
s y n d i c a a t van bankiers, die
een heele leening van Staat of Gemeente voor zijn rekening neemt,
met het doel, deze onder het publiek
te brengen. De winst van het c o ns o r t i u m zit in het verschil tusschen de koers die het betaalt en die
waarvoor het de leening aanbiedt:
indien het alle risiko voor de plaatsing op zich neemt. Anders wordt
meestal een vooraf bepaalde provisie
uitgekeerd.
Consul. Vertegenwoordiger eener staat
in een plants in den vreemde ter behartiging van de belangen, in hoofdzaak handelsbelangen; barer onderdanen aldaar. Wij kennen onder de
consulaire ambtenaren vier rangen nl.
consul-generaal, consul, vice-consul
en consulair agent.
Consulaat. Het ambt of kantoor van
een consul.
Consulent. Raadgever bij v. Rijkszuivelconsulent : een vakman, die de
regeering adviseert in alles wat melk
en melkprodukten betreft.
Consument. Verbruiker, afnemer,
kooper.
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Consumptie. Verbruik van levensmiddelen.
Contango. Bij den Engelschen termijn-handel zijn waste dagen bepaald voor de aflevering en het in
ontvangst nemen van fondsen.
Dezeheeten contango-dagen
Blijft men dien dag in gebreke,
zoo moet men bij prolongatie een
koersverhooging betalen. Deze beet
contango.
Contant ; a contant. Onmiddellijke
betaling ; betaling bij aflevering.
In vele gvallen geldt betaling binnen 3o dagen als contante betaling ;
soms zelfs binnen 3 maanden.
Contanten. Geld hetzij in munten
of in bankbiljetten.
Contante waarde of
re eele
waarde, staat tegenover de n o m in a 1 e waarde van handelspapier en
is afhankelijk van de koers.
Continueeren. Vervolgen, voortzetten.
Conto. Rekening. A conto, op rekening. Conto a meta voor halve
of gezamenlijke rekening. Conto
finto, Gefingee4de rekening. Meestal dienende als prijsopgaaf, wanneer
de cijfers niet met juistheid zijn
vast te stellen, of om dienst te doen
bij waarde-bepaling voor den invoer.
Conto corrent. Loopende rekening,
rekening courant.
Conto loro. Hunne rekening.
Conto mio. Mijne rekening.
Conto nostro. Onze rekening.
Conto nuovo. Nieuwe rekening.
Conto suo. Zijne rekening.
Conto vostro. Uwe rekening.
Contrabande. Goederen, die niet in
of uitgevoerd mogen worden ; smokkelwaar.
Contract. Overeenkomst.
Contracteeren. Ie. Een overeenkomst aangaan.
2e. Eene leening sluiten.
Contract polis of contract-verze-
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CONTRAMINE—COUPURE.

kering. Eene assurantie, waarbij de
algemeen verzekerde som wordt vervangen door het maximum per schip
bepaald.
Contramine. Speculatie op daling
(zie baisse).
Contramineur. Speculant op 'daling
in de prijzen ; ook b a i s s i e r
en bear (Eng.)
Contrasigneeren. Mede-onderteekenen.
Conventioneel._ Onderling overeengekomen, eenmaal aangenomen, op
de gewoonte of op een verdrag berustend. Conventioneele interess. en
noemt men bij onderlinge overeenkomst vastgestelde renten.
Conversie. Verwisseling van een
oude leening door een nieuwe tegen
lagere rente. De houders kunnen,
indien zij daarmee geen genoegen
nemen, hun stukken laten aflossen.
Bij conversie van Staatsleeningen,
waarbij geen gelegenheid wordt
gegeven tot aflossing, spreekt men
van gedwongen convers i e. Van de leening zegt men, dat
zij wordt geconverteerd.
Convertible Bonds. Obligaties in
een Amer. Spoorweg mij., die op
bepaalde voorwaarden inwisselbaar
zijn tegen aandeelen.
Convocatie. Oproep tot een vergadering.
Convooi. Het gewapend geleide van
handelsschepen.
Convooilooper. Hetzelfde als c a rg a'd o o r (z. d.).
Cotiperatie. Vereeniging van personen, ter bevordering hunner stoffelijke belangen, die zich ten doel
stelt : gezamenlijke uitoefening
van een bedrijf of ambacht (p r oductieve cooperatie);
het aanschaffen van benoodigdheden, vooral levensmiddelen (v e rbruiks-cooperatie) of het
verleenenvanvoorschotten (c oo p eratieve ♦ oorschotbank).

Copie. Afschrift. Copieboek. Boek
waarin alle verzonden brieven in
volgorde worden gecopieerd (wettelijk verplicht).
Corner (hoek). Plaats op de Beurs
waar een speciaal artikel verhandeld wordt. Hij, die door zijn buitenlandsche connecties een bepaald
fonds beheerscht, daarvan, tot op
zekere hoogte, de prijzen kan bepalen, heet de c o r n e r m an.
Ook een combinatie met het doel
een artikel bij v. koper of graan geheel op te koopen, ten einde door het
verwekken van een kunstmatige
schaarschte de prijzen op te drijven.
Ook ring.
Corso (al). Tegen den koers van.
Costi (a). Te uwent, in deze stad.
Costuum. Gebruik. Handelsgebruiken en gewoonten, die op den langen
duur kracht van wet hebben gekregen.
Coulage. Lekkage, het verlies door
lekken bij vloeibare stoffen gedurende
het vervoer.
Coulant.
Gemakkelijk in zaken,
tegemoetkomend, meegaand.
•Coulisse. Op de Parijsche Effectenbeurs : de handelaars die niet tot de
officieele beurs-ruimte (p argue t)
worden toegelaten, daar zij geen lid
der Vereeniging zijn. Tusschenpersonen tusschen het publiek en de
commissionairs.
Coupon. Bewijs waarop rente of dividend betaald wordt. Restant van
een stuk goed (zij, Laken enz.), dat
te klein is om bij den gewonen voorraad te leggen.
Couponblad. De gezamenlijke coupons, die voor een aantal jaren tegelijk, bij een fonds worden afgegeven. Zie ook mantel en
talon.
Couponverschil. Het verschil tusschen de reeele en de nominale waarde
van een coupon. Dit verschil wordt
volgens beursusance beret end.
Coupure. Wanneer de origineele

COURANT—CURRENCY.
fondsen heel duur zijn, worden
door administratiekantoren (z. d.)
stukken van lager bedrag uitgegeven in dezelfde leening. Deze
heeten coupur e s. In het algemeen : bewijs van deelneming in
een leening.
Courant. Gemakkelijk te verkoopen :
„een courant artikel". In de munt
van het land, bij v. „f ioo.— Nederl.
Courant". Doorloopend : „ Rekening-courant". (z. d.).
Courtage. Makelaars-loon.
Crediet. Vertrouwen in handelszaken. Crediet verleenen.
Goederen of geld geven, tegen latere betaling of verrekening.
Credietbank. Bank, die tegen rente
en onderpand of borgen gelden
voorschiet aan industrieele of commercieele ondernemingen. Tevens
deposito-banken (z. d.)
Credietbrief. Hierdoor versta.an we
een persoonlijke en niet door endossement over te dragen lastgeving of
machtiging van de eene persoon aan
een andere om aan een derde eene
daarin uitgedrukt bedrag, of al le
geldsommen, die hij zal noodig hebben, uit te keeren.
Credit. Te goed.
Credit foncier. (Fr.). Bank, die op
onderpand van gronden, een leening plaatst voor Rijk of Gemeente.
Credit mobilier. Bank, die
hetzelfde doet op onderpand van
roerende goederen.
Crediteeren. Op crediet leveren. Op
de credit (rechter) zijde van het
grootboek boeken.
Crediteur. Schuldeischer ; zie c o ncurrent en preferent.
Crisis. Een tijd van misere in het
zakenleven. Het hoogtepunt van
een dergelijken tijd.
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Crossed cheque. Cheque (in Engeland) waar twee schuinelijnen over
gehaaId zijn, waartusschen de naam
van een bankier sta.at. of de woorden „& Co". Zulke cheques worden
niet in geld betaald, maar in het
„Clearing-House (z. d.)" overgeboekt op naam van den ontvanger.
Terwijl gewone cheques „aan toonder" dus bij verlies gevaar opleveren in verkeerde handen te komen
ten nadeele van den bezitter, is dit
bij een „crossed cheque" niet mogelijk.
Cultuur-onderneming. Tabak-, suiker-, rijst-plantages e. d.
Cumulatie. Opeenhooping.
Cumulatief. Oploopend. Zie a a ndeelen.
Curateele. Zwakzinnigen of verkwisters kunnen op verzoek van
bloedverwanten door den rechter
„onder curateele gesteld" worden,
waardoor zij — voor de wet — gelijk gesteld zijn met minderjarigen.
Evenals deze een voogd en toeziend
voogd toegewezen krijgen, wordt
voor den onder curateele gestelde
een „curator" en „toeziend curator" benoemd.
Curator. Zie Boven. Degeen, die
door den rechter is aangewezen
om een faillieten boedel te beheeren.
Door de Rechtbank op verzoek
van belanghebbenden of van het
Openbaar Ministerie benoemde beheerder van een onbeheerde nalatenschap.
Curb-Market. Eene vrije effectenmarkt te New York, die geheel onafhankelijk van de Stock Exchange
op straat wordt gehouden.
Currency. Wettig betaalmiddel, zoowel papier als specie.
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DADEN VAN KOOPHANDEL—DECLARATIE.

D.
Daden van Koophandel. De wet
verstaat hieronder
Ie. Het koopen van waren, om
dezelve weder te verkoopen, in het
groot of in het klein, hetzij ruw, of
bewerkt, of om alleen het gebruik
ervan te verhuren.
2e. De commissiehandel.
3e. Alles wat betrekking heeft op
den wisselhandel.
4e. De handelingen van kooplieden,
kassiers, makelaars, houders van administratiekantoren van pUblieke fondsen.
se. Alles wat betrekking heeft op het
bouwen, herstellen en uitrusten van
schepen, alsmede het koopen en verkoopen van schepen voor de vaart,
zoo binnen- als buiten 's lands.
6e. Alle expedition en vervoer van
koopmanschappen.
7e. Het koopen en verkoopen van
scheepstuigages en scheepsmondbehoeften.
8e. Alle reederijen, verhuringen of
bevrachtingen van schepen, mitsgaders bodemerijen en andere overeenkomsten betreffende den zeehandel.
ge. Het aangaan van huur van
schippers, stuurlieden en scheepsgezellen en hunne verbintenissen ten
dienste van koopvaardijschepen.
roe. De handelingen van factors,
cargadoors, convooiloopers, boekhouders en andere bedienden van kooplieden, ter zake van den handel van
den koopman, in wiens dienst ze werkzaam zijn.
Ile. Alle assurantien, alsmede de
verplichtingen ontstaande uit het aanzeilen, overzeilen, aanvaren of aaridrijven, uit hulp of redding en berging
bij schipbreuk, stranding of zeevonden, uitwerping of averij (W. v. K.
art. 3-5).
Dading. Vergelijk, minnelijke schikking.

Dagboek. Door de wet voorgeschreven book, waarin in volgorde van
datum en zonder open regels, wordt
ingeschreven alles wat invloed
heeft op den stand van zaken. Ook
memoriaal.
Dagorder. Noemt men in den effectenhandel, die aan een commissionair
verstrekte lastgeving, welke slechts
voor een dag geldig is.
Damno. Verlies, disagio (z. d. w.) .
Data. Gegevens, feiten.
Dateeren. Van eene dagteekening
voorzien.
Dato. Op dat o, op heden.
Dato-wissel. Wissel waarvan de
vervaldag wordt gerekend van den
dag der uitschrijving af.
Deal. Zie „Corner".
Debentures. Obligaties waar van
rente en aflossing zijn gewaarborgd
door onderpand. — Een door het
Douane-kantoor afgegeven verklaring, waarop terugbetaling wordt
verleend van een deel der betaalde
inkomende rechten.
Debet. Schuldig.
Debiet. Afzet, omzet, verkoop.
Debitant. Verkooper.
Debiteeren. Verkoopen. Belasten;
boeken als schuldig te zijn aan den
verkooper of leverancier.
Debiteur. Schuldenaar.
Debouche. Afzetgebied.
Decalo. Gewichtsafname van hoopwaren door indrogen, iekken, enz.

Dechargeeren. Ontslaan van. Decharge verleenen ; door deze daad
wordt te kennen gegeven, dat degeen, die een zaak heeft beheerd,
van de aansprakelijkheid voor wat
hij tot dien tijd heeft gedaan, is ontheven, doordat zijn beleid is goedgekeurd.
Declaratie. Verklaring. Belastingaangifte.

DECOMPTE—DISCRETIEDAGEN.
Decompte. Korting, teegenrekening
Deconfitufe. Staking van betaling,
tegenspoed, ondergang.
Decouvert. Ongedekt. A deco uv er t verkoopen d. i. verkoopen
wat men niet bezit ; zie b a i s se
en hausse.
Defect. Beschadigd. Kasdefect, het
bedrag dat volgens de boeken te kort
in kas is.

Deelgenoot. Vennoot, compagnon.
Deferred. Uitgesteld.
Deficit. Te kort.
Dekking. Onderpand, zekerheid.
Deleredere. Loon van den comrriissionair voor het overnemen van de
verantwoordelijkheid van den verkooper.
Delivery. Verkoopen „for delivery"
wil zeggen verkoopen met levering op
een bepaalden datum.
Denatureeren. Accijnsplichtige goederen voor de comsumptie ongeschikt maken, ten einde den accijns
te ontkomen, bijv. het methyleeren
van spiritus.
Depeche. Telegram.
Deponeeren. In bewaring geven ;
storten.
Deport. Het verschil tusschen de
koers voor contant en levering op tijd.
Deposito. In bewaring gegeven gelden of goederen. Gelden bij een
Bank in deposito gegeven dragen
rente, verschillend naarmate ze zijn
gegeven met een opzeggingstermijn
van I dag, io dagen, i maand of
een jaar. Bij I-daags opzegging zijn
bedragen tot f 20000 meestal direct
bij opvrage betaalbaar.
Depositobank. Bank, die gelden in
deposito neemt ; zie ook c r e d i e t.
Depot. Wat gedeponeerd is. Bewaarplaats.
Depreciatie. Waarde-daling, drukking van den prijs,koersvermindering.
Depsessie. Als boven. P e r i o de
van depressie, voor den handel ongunstige tijden.
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Detail(en). In 't klein. Detailhandel. Zaak, die bij kleine hoeveelheden verkoopt ; magazijn, winkel.
Detailleur of Detaillist, kleinhandelaar, winkelier.
Devalvatie. Het aan de circulatie
onttrekken van eene muntsoort.
Deviatie. Afwijking. Speciaal bij
schepen : afwijking van den voorgeschreven koers.
Differentiehandel. z. Agiotage.
Transactie, waarbij niet werkelijk
verkocht en geleverd wordt, maar
alleen het verschil in koers tusschen
den dag van de transactie en die
op een bepaalden termijn wordt
verrekend.
Diffessie. Het onecht of ondergeschoven verklaren van een document
(wissel enz.) bij akte.

Disagio. Het ongunstig verschil
tusschen de werkelijke en de nominale waarde van fondsen, bankpapier of munten.
Disconteeren. Wanneer men een
wissel van een betrouwbare firma
onmiddellijk te gelde wil maken.
kan men deze verkoopen en ontvangt dan de waarde na of trek van
rente. Dit heet een wissel v e r di s c o n teer e n. Het koopen
heet disconteeren. Hij die
verkoopt heet disc o ntan t. De
intrest, die wordt afgetrokken heet
disc o n t o. Het disconto wordt
bepaald door de Nederlandsche Bank
Daarbij is het pr o mess e-d i sc onto meestal iets hooger dan
het wisseldisconto. Somtijds koopen de banken wel eens tot
lager disconto dan dat vastgesteld
door de Nederl. Bank. Dit heet
particulier- of privaat
disc onto: Banken die zich
hoofdzakelijk bezighouden met het
disconteeren van wissels en den wisselhandel, heeten d i s c o n t obank en.
Discretiedagen. Respijtdagen.
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DISCREDIET—DUBBEL BOEKHOUDEN.

Discrediet. Wantrouwen. Een koopman raakt in discrediet, wanneer hij
het eenmaal genoten vertrouwen heeft
verloren en hij alleen a comptant kan
ko open.
Dispache. *Berekening en verdeeling
der averij-grosse (z. d.).
Dispacheur. Beeedigd deskundige
voor het berekenen en verdeelen
van algemeene averij.
Disponeeren. Eene quitantie presenteeren of een wissel trekken.
Distantievracht. Vracht verschuldigd voor het afgelegde gedeelte van
een reis, indien door overmacht de
geheele reis nietkanworden gemaakt.
Dito, ditto, detto. Hetzelfde.
Diverse debiteuren. Het hoofd in
de boekhouding, waarop de rekeningen worden geboekt van die personen
en Erma's, waarmede men zelden
zaken doet.
Dividend. Aandeel in de winst eener
Vennootschap, dat ten bate der
aandeelhouders komt. Het dividend
wordt — op voorstel van Direkteur
en Commissarissen — vastgesteld
door de Algemeene Vergadering van
Aandeelhouders. Het wordt betaald op vertoon van het d i v id e n d b e w ij s waarvan een aantal — voor elk jaar een — bij het
aandeel is gevoegd. Het geheele
steld dividendbewijzen te zamen,
heet het dividendblad.
indien de zaken zoo gunstig zijn
geloopen, dat reeds zonder de Balans
te kennen, kan worden overgegaan
tot het doen van een voorloopige
uitkeering op de aandeelen wordt
een interim-dividend uitgekeerd, later gevolgd door het
s 1 o t-d i v i d e n d. Ondernemingen, die steeds hooge dividenden
uitkeeren, doen dit als regel.
Documentwissel. Een wissel, onder
bijvoeging van cognossement en polis,
onmiddeliijk bij de verzending der
goederen getrokken.

Domicilie. Woonplaats. Bij statuten, contracten e. d. wordt vaak bepaald, dat de Vennootschap, de
deelnemers enz. domicilie kiezen
hetzij aan hun eigen adres, hetzij
ten kantore van een advokaat of
notaris. Dit geschiedt om het adres
aantegeven waar alle wettelijke
documenten moeten worden gezonden, dagvaardingen beteekend
enz.
Domicilieeren (van een wissel).
Betaalbaar stellen op een bepaalde
plaats.
Dont. De premie die (bij premieaffaires) moet betaald worden bij
het verstrijken van den termijn,
waarvoor de affaires zijn aangegaan.
Doorloopende orders noemt men
in den effectenhandel, die aan een
commissionair verstrekte lastgevingen, welke tot wederopzeggens van
kracht blijven.
Doorslag. Overwicht in den detailhandel gegeven.
Doorvoer. Het transporteeren van
goederen van het eene land door het
andere naar een derde.

Dorso (in). Op de keerzijde zie
endosseeren.
Douane. Kantoor voor in- en uitgaande rechten.

Douaueverklaring. Een door een
kantoor van in- en uitgaande rechten
afgegeven geleidebiljet van goederen
waarvoor belastingen en accijnsen
verschuldigd zijn.
Drawback. Teruggave van in- of uitvoerrechten in Engeland.

Dubbei boekhoutien. Eene methode
van boekhouding waarbij elke post
dubbel geboekt wordt, nl, onder twee
hoofden, bij het eene aan de creditbij het andere aan de debet zijde. Zoo
zal men bijvoorbeeid voor een verkocht en betaald art ikel de kas crediteeren en de goederen rekening
teeren. Deze boekhouding is te alien
tijde te controleeren d",or het opma-

DUBBELE STANDAARD—EFFECTENZEGEL.

25

ken eener zoogenaamde proefbalans.
Immers de som der credit saldo's
moet steeds gelijk zijn aan de som der
debetsaldo's van alle rekeningen gesteld onder de diverse hoofden van
het Grootboek.
Dubbele Standaard. In een land
waar zoowel goud als zilver in om loop zijn als standpenningen, zegt

men dat de dubbele standaard in gebruik is.
Dubieus. Twijfelachtig. Dubie us e Debiteuren. Schuldenaars van wie het twijfelachtig is
of ze zullen betalen.
Duplo (in). In twee gelijkluidende
exemplaren.

Ecart, Bij premieaffaires : Het verschil tusschen den overeengekomen
koers en den werkelijken koers op
den dag der afrekening.
Echantillon. Staal, monster.
Echeance. Vervaldag.
EcheIlier. Een effecten speculant, die
zoowel a la baisse als a la hausse
speculeert.
Editie. Druk, uitgave.
Eensgevend geld, Wanneer de intrest op een obligatie op den vervaldag niet betaald is, bepaalt het
Bestuur van de Vereeniging voor
den Effecienhandel, dat het fonds
verder verhandeld moet worden
zonder verdere bijberekening van
rente of in eensgevend
geld. .(Zie noodlijdende
fondsen).
Effecten, Verhandelbare bewijzen
van geldbelegging van : a Leeningen
van Staat, Provincie, Gemeente.
Spoorwegmaatschappijen, Industrieele- en commercieele ondernemingen ; b bewijzen van aandeel in
Naamlooze Vennootschappen ; c
obligaties, premie- en andere loten
winstbewijzen en actions de jouissance. (Zie verder onder de verschillende hoofden). Effecten moeten, behalve de naam van den
schuldenaar, doorloopende nummering enz. aangeven het bedrag van
de uominale waarde (z. d.).
Effectenarbitrage. Het in overeenstemmir* brengen der parikoers met

de noteering van een effect op een
andere plaats en den wisselkoers.
Effectenbanken, Banken, die zich
voornamelijk bezighouden met den
in- en verkoop van effecten, het
plaatsen van leeningen, uitbetalen
van coupons enz.
Ef fectenbeurs. Beurs of gedeelte
ervan uitsluitend bestemd voor den
effectenhandel.
Effectenhandel, De handel in ef fecten geschiedt voornamelijk op
de Beurs. De voornaamste Beurs
in ons land is die van Amsterdam.
Den Haag en Rotterdam hebben
ook effectenbeurzen, doch die zijn
van geen beteekenis. Op de Amsterdamsche Beurs wordt gehandeld
volgens het „Reglement voor den
Effectenhandel" vastgesteld door
de „Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam." Slechts wie
lid dezer Vereeniging is heeft recht
van toegang tot de Beurs, die het
eigendom der Vereeniging is. Leden
kunnen doorloopende toegangskaarten krijgen voor hun bedienden.
Het verkrijgen van het lidmaatschap der Vereeniging is aan een
aantal beperkende bepalingen onderworpen, waarvan de voornaamste is het storten van een hoogen
waarborgsom.
Effectensociteit, Het clublokaal
der leden van de „Vereeniging
voor den Effectenhandel."
Effeetenzegel, Het zegelrecht be-
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draagt : a voor loten en premieloten % (minimum 5 cent) ; b pandbrieven van hypotheekbanken, die
alleen in ons land werken een 21/2°foo.
c alle overige effecten 4°/00. Alles
van de nominale waarde.
Het minmum zegelrecht is 5 cent ;
het klimt met telkens 5 cent op tot
25 cent; met telkens 25 cent tot f 5.—;
met telkens so cent boven f 5.—.
Oprichtersaandeelen, winstbewijzen
en certificaten van behoorlijk gezegelde stukken zijn onderhevig
aan formaat zegel d.i.
een zegel waarvan de prijs verband
houdt met de grootte (de oppervlakte der stukken).
Aandeelen, obligaties enz. moeten
gezegeld worden al vorens
ze worden geteekend door Direkteur of Commissarissen.
Effectief, Werkelijk ; e f f-e c t i ev e (of reeele) waarde, de
werkelijke waarde, naar de koers
van den dag, in tegenstelling met
de nominale waarde, d.i.
de waarde op het stuk vermeld.
Effectueeren. Ten uitvoer brengen
van een opdracht of order.
Eigen handel. Handel door den
koopman voor eigen rekening ge-

dreven.
Eigen wissel. Wissel waarvan trekker en houder dezelfde persoon is.
Ejusdem. Van denzelfden dag, maand
of hetzelfde jaar.
Emballage. Verpakking.
Emballeeren. Verpakken.
Embargo. Beslaglegging op schepen
door den staat. Verbod aan schepen
om uit te varen.
Emigratie. Landverhuizing.
Emissie. Uitgifte van aandeelen, obligaties, bankpapier, enz.
Emissiebank. Bank,diezich belast met
het uitgeven en plaatsen van leeningen.
Emissiesyndicaat. Consortium van
bani,iers, die bepaalde leeningen aan
den man trachten te brengen.

Emitteeren. Obligatien, enz. plaatsen
en in omloop brengen.
Emittent. Degeen, die zich belast
met het in omloop brengen van aandeelen, obligatien, loten, enz.
Emolumenten. Bijverdiensten.
En bloc. In massa, de geheele partij
in eens.
En detail. In het klein.
En dorso. Op den rug, de keerzijde.
Endossant. Hij, die een wissel endosseert (z. d. w.).
Endosseeren. Een wissel aan een
ander overdragen door op de achterzijde (i n dors o) te zetten : „Voor
mij aan den Heer . . . te . . . . of
order" „waarde in rekening" of
„waarde ontvangen" en hieronder
plaats, datum en handteekening te
zetten. Dit is een „v olledig
endossement" waardoor de
volle eigendom op den nieuwan houder overgaat. Door de toevc -ing van
de woorden „Of order" deze op
zijn beurt opnieuw de , wissel aan
een nieuw
een ander overdragen
aan de bovenendossement. Als
aangegeven vorm iets ontbreekt
spreekt men van een „o nvoliedig
endossement". In dit geval
blijft de wissel eigendom van den oorspronkelijken houder en is het endossement niet meer dan een machtiging tot inning. Degeen, die een wissel endosseert, heet „endossant" degeen
aan wien hij overgedragen wordt „geendosseerde".
Nog eenvoudiger dan het _volledig
endossement" is het „b 'an c o
end osse ment", dat alleen bestaat in de handteekening van den
houder en dat voor de wet dezelfde
kracht heeft als het volledig endossement nl. den wissel in vollen eigendom
overdragen aan den houder. Tegenover
het gemak, dat geen verdere formaliteiten (endossementen) voor de overdracht noodig zijn, staat het bezwaar,
dat bij diefstal, zeek raken e. d. de dief

ENDOSSEMENT—EXECUTEEREN.
of vinder volledig eigenaar van den
wissel wordt.
Endossement. Het overdragen yen
een wissel of ander aan order gesteld
papier.
En echelons. Renteberekening volgens de staffel methode.
Engagement. Verbintenis.
Engageeren. In dienst nemen ; zich
tot iets engageeren, zich tot iets verbinden of verplichten.
Enkel boekhouden. Methode an
boekhouding, waarbij men alle posten
slechts op een plaats in de boeken noteert. Men mist dus de controle der
dubbele boekhouding (z. d. w.).
En Bros. In het groot,bij groote hoeveel heden.
Enkele standaard. Indien een land
alleen gouden of alleen zilveren munten als standaard-munt erkent heeft het
den enkelen standaard. Dit is tegenwoordig in de meeste Europeesche en
in de belangrijkste buiten- Europeesche
landen hetgeval, die alle den gouden
standaard hebben. Landen waarin
naast de gouden munten nog enkele
zilveren munten als standaard-munt
gelden, hebben de h i n k e n d e of
k r e u p e l e standaard.
Enquete. Onderzoek.
Entrepot. Inrichting tot het opbergen an koopmansgoederen, die aan
inkomende rechten zijn onderworpen. Zoolang de goederen „in entrepot" liggen, behoeven die rechten niet
te worden betaald. Zulks geschiedt
eerst als deze in omloop worden gebracht. Er zijn rijks- en particuliere
entrepots. Zie ook c e d u 1 (ceel) en
v e e m.
Equipage. Bemanning van een schip.
Equipment bonds.
Hypothecaire
obligaties op materieel speciaal rollend materieel (Amerik. sporen).
Equivalent. Tegenwaarde ; lets van
gelijke waarde ; vergoeding.
Erfpacht. Verhuur van aan de gemeente toebehoorende gronden —
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meestal voor 99 of 75 jaar — in
plaats den grond te verkoopen — ten
einde bij latere waarde-vermeerdering
van den grond de voordeelen die anders den eigenaar ten goede zouden
komen, ten bate der gemeenschap te
behouden. De erfpachter heeft alle
rechten van den eigenaar, behalve
dat hij niets mag doen waardoor de
waarde van den grond zou worden
verminderd. De jaarlijksche pacht,
per M 2 bepaald, heet can o n.
Erreur. Error. Fout, vergissing.
Zie „afkortingen s. e. et o".
Error calculi, Error in calculo.

Rekenfottt.
Escompto. Discompte.

Essai. Keur, (vooral van gouden en
zilveren werken).
Essaieeren. Essayeeren. Toetsen,
het gehalte bepalen van gouden en
zilveren werken.
Essaieur, Essayeur. Ambtenaar,
die edele metalen toetst en het gehalte
vaststelt. Ambtenaar van den waarborg van gouden en zilveren werken.
Etalon. Standaard, ijkmaat.
Etalon boiteux. Hinkende standaard.
Evaluatie. Schatting.
Ex. Voormalig. Zonder, na aftrek van ;
e x-c o u p o n zonder bijberekening
van coupon ; ex-dividend zonder bijberekening van het dividend.
Zoodra het dividend betaalbaar is gesteld worden de aandeelen verhandeld
e x-d i v i d e n d. Ook wordt ex gebruikt in de beteekenis van : afkomstig van : bijv. een partij goederen ex
s. s. . . . .
Exeedent. Overschot.
Exchange. Beurs. (Eng.).
Exchequer. Schatkist. Chancellor of the Exchequer,
Minister van Financier ; E x c h equer Bill s, schatkistbiljetten.
Exclusief. Met uitsluiting van ; niet
bijberekend in.
Executeeren. Doen, ten uitvoer
brengen.
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EXECUTEUR-TESTAMENTAIR-FAILLISSEMENT.
Exploit. Dagvaarding. Een exploit
beteekenen : dagvaarding uitreiken.
Exploitatie. Het drijven van een
zaak.
Exploiteeren. Een zaak drijven.
Uitbuiten.
Exploreeren. Onderzoeken, vooral
van onbekende landstreken.
Export. Uitvoer, uitvoerhandel.
Exporteur. Hij, die er zijn beroep
van maakt binnenlandsche produkten
in het buitenland aan de markt te
brengen.
Exposé. Uiteenzetting, verklaring.
Expres. Opzettelijk. Sneltrein. I J1bode.
Expresse bestelling. Bestelling (van
brieven, telegrammen enz.) dadeiijk
na aankomst. De kosten hiervan worden bij aanbieding door middel van
frankeerzegels voldaan.
Extern. Buitenshuis wonend, d.i. niet
in het perceel waar de zaak gevestigdis.
Extract. Uittreksel.

Executeur-testamentair. Degeen,
die een testament of uiterste wilsbeschikking ten uitvoer brengt m. a. w.
zorgt dat het daarin bepaalde geschiedt,
dat aan de wettelijke formaliteiten voldaan wordt enz.
Executie. Gerechtelijke verkoop. E xecuti e-v erkoo p, openbare verkoop van effecten uit een nalatenschap, of van een prolongatie-post
waarop niet op tijd rente is betaald of
surplus bijgestort.
Exoneratie. Eene in cognossementen
voorkomende clausule, waarvan de
bedoeling is de aansprakelijkheid van
den kapitein tegenover de ifiladers tot
een minimum te beperken.
Expeditie. Verzending.
Expediteur. Hij wiens beroep het is
koopmansgoederen te vervoeren, te
verzenden enz.
Expert. Deskund';-e.
Expertise. Orr czoek door deskundige.

F.
Fabrieks- en Handelsmerken.
Het door de wet toegekende recht tot
het uitsluitend gebruik van een bepaald merk ter onderscheiding van
iemands fabrieks- en handelswaren.
Faciliteit. Gemakkelijkheid. Bijzondere bepalingen, of vrijstelling van
bestaande bepalingen of usantien, ten
einde het doen van zaken te vergemakkelijken.
Facsimile. Gewoonlijk langs fotografischen weg verkregen nauwkeurige
naboothing van een geschreven stuk.
Factor. Omstandigheid, die invloed
oefent op een zaak. Zaakwaarnemer,
agent, lasthebbende.
Factory. Agentschap. Nederzetting.
Filiaal.
Factuur. Rekening voor geleverde
goederen.
Factureeren. In rekening brengen.

Facultatief. Niet verplicht. Vrij om
al of niet te doen.
Failliet. Bankroet ; bankroetier.
Faillissement. Een algemeen beslag op de goederen van een schuldenaar en een gerechtelijke verdeeling
dier goederen ten bate der schuldeischers. Door de faillietverklaring
verliest de gefailleerde de beschikking
en het beheer over zijn vermogen ;
echter niet de bevoegdheid om zaken
te doen. Daarentegen is hij wel uitgesloten van sommige ambten en rechten (bijv. lidmaatschap en kiesrecht
van Eerste en Tweede Kamer, voogdijschap e. a.). Sinds 1893 kunnen
niet-kooplieden evenzoo als kooplieden failliet gaan.
Zoowel natuurlijke-, als rechtspersonen kunnen failliet gaan. Bij een
firma op naam blijven de firmanten

FAILLISSEMENT.
met hun. prive vermogen aansprakelijk voor de schulden der vennootschap. Bij een naamlooze vennootschap bestaat in geval van faillissement
het actief alleen uit het aanwezige
vermogen der vennootschap en eventueel het bedrag dat aandeelhouders
op niet-volgestorte aandeelen (z. d.)
moeten bijstorten.
Faillissement wordt uitgesproken door
de Arrondissements-rechtbank van
de plaats waar de persoon woont, die in
gebreke blijft te betalen en zulks op
aanvraag van een of meer schuldeischers, of op verzoek van den
schuldenaar zelf.
De eigen aangifte tot faillietverklaring moet geschieden ter
griffie der Rechtbank ; aanvrage tot
faillietverklaring door een schuldeischer moet voor dezen door een
procureur geschieden, die namens hem
een daartoe strekkend verzoekschrift
indient bij de Rechtbank. Deze kan
— en in de praktijk gebeurt dit steeds
— voor vonnis te geven den schuldenaar oproepen om zijn belangen te
verdedigen of zich tegen het request
te verzetten.
Van de beslissing van den Rechter
staat binnen 8 dagen beroep open op
het Gerechtshof, daarna het recht van
ca,ssatie op den Hoogen Raad.
Wordt het faillissement uitgesproken
dan wordt tegelijkertijd een of meer
curators benoemd en een Rechtercommissaris. De eerste voert het beheer over den faillieten boedel, de
ander houdt er het toezicht op.
Een faillissement kan worden v e rnietigd door de uitspraak van
een hooger college ; het kan worden
opgeheven wegens gebrek aan
activa d. i. meestal als er niet genoeg
is om de afwikkeling van het faillissement te betalen.
Het geheele vermogen van den failliet valt in het faillissement met uitzondering van lijf- en beddegoed, de
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aanwezige levensmiddelen en event.
werktuigen en gereedschappen noodig voor de uitoefening van zijn beroep tot een waarde van twee honderd
gulden. Daarentegen ontvangt hij
een door den rechter-commissaris
vastgesteld bedrag voor levensonderhoud. Nog niet uitgevoerde bestellingen van den failliet behoeven niet te
worden uitgevoerd, tenzij de curator
aanneemt deze ten volle te betalen.
Huur- en arbeids-overeenkomsten worden door het faillissement niet verbroken ; wel overeenkomsten van
vennootschap. Wie goederen geleverd
heeft tegen contante betaling, kan, indien deze goederen zich nog in hebezit van den failliet bevinden van het
recht van reclame gebruikt
maken en deze goederen terugeischen.
Zijn daze te goeder trouw verkocht,
maar nog niet voldaan, dan kan de
verkooper zijn vordering bij den
derde opeischen uit het bedrag dat deze
den failliet schuldig is.
Een crediteur, die goederen van zijn
schuldenaar onder zich heeft, kan in.
vele gevallen het recht van
terughouding of retentie
uitoefenen d. w. z. de goederen niet in
den faillieten boedel teruggeven, maar
in eigen bewaring houden.
Handelingen door den failliet verricht — voor de faillietverklaring —
met de blijkbare bedoeling later de
crediteuren te benadeelen, kunnen
door den curator nietig verklaard
worden. In sommige gevallen is noodig, dat blijkt, dat degeen die bij deze
handeling betrokken was, van het a. s.
faillissement wist. Een zoodanige
handeling (bijv. verkoop tot te lagen .
prijs, verkoop aan bloedverwanten
e. d.) moet geschied zijn binnen 4o
(resp. 2o) dagen voor de aanvraag tot
faillietverklaring.
In sommige gevallen wordt naast
den curator en den rechter-commissaris nog een commissie uit de
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schuldeischers ingesteld.
Op de vergadering der
crediteure n, welke gehouden
wordt onder voorzitterschap van
den rechter-commissaris, brengen de
schuldeischers een stem uit voor
iedere f ioo.— vordering.
De curator gaat over tot -b oede 1besc hr ij ving en deponeert ter
griffie een staat van de baten en
schulden van den boedel.
verificatie-vergaOp de
der ing worden de schuldvorderingen geverifieerd en vastgesteld wie als
schuldeischer erkend wordt en voor
welk bedrag. De failliet heeft dan gelegenheid een akkoord aantebieden. Dit bestaat meestal in aanbieding van een zeker percentage van
de concurrente schulden, waar tegenover de schuldenaar aanspraak maakt
op finale kwijting. Wordt dit akkoord
aangenomen en door de rechtbank
gehomologeerd (erkend) dan
eindigt hiermee het faillissement. Een
akkoord is aangenomen als twee-derden der schuldeischers, vertegenwoordigende drie-vierden van het bedrag
der erkende schulden vosor heeft gestemd. Deze aanneming is ook van
kracht voor hen die niet — of tegen
gestemd hebben. Geschiedt dit niet,
dan verkeert de boedel van dit oogenblik af in staat van ins ol ve nt i e.
Er zijn preferente en concurrente schuldeischers. De eersten hebben voor-recht op betaling
bijv. pand- en hypotheekhouders ; de
a.nderen deelen naar verhouding hunner vorderingen gelijkelijk.
Als de boedel in staat van insolventie
verkeert, gaat de curator de zaken
afwikkelen. Zijn er voldoende gelden
aanwezig, dan deponeert de curator
een uitdeelingslijst waarin
vermeld staat, hoeveel iedere crediteur ontvangt. Bij groote faillissementen komen er gewoonlijk eenige uit-

deelingslijsten ;bij kleine meestal slechts
een als alles is afgeloopen. Indien
hiertegen binnen io dagen geen verzet is asangeteekend, of als — in geval van verzet — de rechter vonnis
heeft gegeven, is de uitdeelingslijst
ver binden d. Als de laatste uitdeelingslijst verbindend is geworden,
eindigt het faillissement.
Als noch een akkoord is aangenomen,
noch betaling der crediteuren heeft
plaats gehad, blijft de schuldenaar
insolvent en behouden de crediteuren hun volle rechten op het
restant hunner vorderingen.
Worden zij later door den schuldenaar betaald, dan kan deze bij de
rechtbank een verzoek indienen tot
rehabilitatie.
Fair. Eerlijk, te goeder trouw.
Fair trade. Een leer, waarbij handelsvrijheid alleen dan goed kan zijn,
wanneer ze algemeen wordt ingevoerd.
Faiseur. Geldschieter tegen hooge
rente, woekeraar, speculant.
ten
Faveur. Gunst, voordeel ;
f a veure van, ten bate van;
saldo te uwen faveure
zooveel als : batig saldo uwerzijds ;
j ours de faveur respijtdagen.
Fiat. Het zij zoo ; goed !
Fiateeren. Goedkeuren. Door de
handteekening bekrachtigen.
Fietief. Denkbeeldig.
Fidel-commis. Erflating waarbij de
erfgenaa.m de verplichting heeft het
geerfde onvervreemd natelaten of
uittekeeren aan een derde persoon. De
wet noemt fidei-comm:ssaire beschik
kingen: beschikkingen over
de han d. Verder kent de wet
nog de fidei-commis de
residuo d.i. de erflating, waarbij
de erflater alleen verplicht is bij zijn
overlijden het onvervreemd en onverteerd gedeelte der erfenis aan een
derde overtedragen.
Fiduciair ruilmiddel. Banknoten,
papieren geld.

FIDUCIE-FORMAATZEGEL.
Fiducie. Vertrouwen.
Fijn (bij metalen) zonder bijmengsels ;
bij munten : het edele metaal dat de
munt bevat.
Filiaal. Onder-afdeeling, bijkantoor,
winkel waar de goederen uit de fabriek
of het hoofd-kantoor verkocht worden.
Finaal. Afdoende, geheel, ter algeheele afdoening of beeindiging.
Financier. Iemand, die verstand heeft
van het beheeren en beleggen van
geld.
Fineeren. Zuiveren van edele metalen.
Fingeeren. Verzinnen.
G e f i ngeerde rekening. Zie conto
finto.
Firma. Naam waaronder een zaak
wordt gedreven.
Firmant. Deelgenoot eener firma.
Fiscaal. Wat betrekking heeft op den
fiscus.
Fiscus. Belasting-ambtenaar. Belastingwezen.
Fixe. Vast, onveranderlijk. Prix fixe.
Vaste prijs. Termijn 'Axe. Vastgestelde termijn. Rente ...% fixe.
Vaste rente gedurende den vooraf bepaalden tijd.
Flatteeren. Mooier maken dan de
werkelijkheid is. Een balans
flatteere n, een balans zoodanig
opstellen, dat de toestand van de zaak
gunstiger lijkt dan ze inderdaad is.
Flauw (in zaken). Weinig animo tot
koop en verkoop.
Flessehentrekker. Afzetter. Iemand
die koopt, zonder to kunnen betalen.
Fluctuatie. Wisseling. Op- en neergaan van de prijs.
Fob. Zie f. o. b. (verkortingen).
Folio. Twee naast elkaar liggende
bladen in een boek, die hetzelfde
nummer dragen. Zie Grootboek.
Folio papie r, papier ter grootte
van 33i = 31i cM.
Fondsen. Ie. Geld en geldswaardig
papier ; bezittingen.
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ze. Effecten.
3e. Het totaal der bij een uitgever
verschenen boek-plaatwerken e. d.
Fondsenhandel. Effectenhandel.
Fondsenmarkt. Effectenbeurs.
Fondsveiling. Noemt men de verkoop van het geheele of gedeeltelijke
fonds van een of meer uitgevers.
Formaatzegel. Heeft de wet zelve
geen zegel voorgeschreven, dan zijn
alle akten, contracten, stukken, enz.,
behoudens de iio in de wet genoemde
onderworpen aan zegel. De benaming,
de grootte en het recht van het naar
de oppervlakte gezegeld papier, van
wege het rijk uitgegeven zijn als volgt :
No. I van f
groot register
papier.
No.
van f 0.75, registerpapier.
No. 3 „ f o,5o, gewoon papier.
No. 4 „ f 0.25, half vel gewoon
papier.
No. 5 van f o.I5, klein papier.
Al deze bedragen moeten verhoogd
worden met so opcenten, dus worden
;
respectievelijk : f 1.5o ; f
f o.75 ; f o.37 1 / 2 en f o.22'1 2 .
Behoudens de toegestane uitzonderingen moeten alle acten binnen het
rijk gemaakt, gesteld worden op de
formaatzegels No. I, 2 of 3.
No. 4 mag slechts gebruikt worden
voor :
ie. Acten, die door notarissen in
brevet of als oorspronkelijk stuk worden uitgegeven ;
2e. Acten van protest van nonacceptatie en non-betaling van wisselbrieven en ander handelspapier door
deurwaarders opgemaakt ;
3e. Onderhands geteekende wederzijds verbindende acten en geschriften,
door of tusschen bijzondere personen
of ambtenaren in hun persoonlijk
belangt zonder tusschenkomst van
eenig openbaar ambtenaar opgemaakt;
polissen van levensverzekering en bewijzen van waarborgen daaronder
niet begrepen.
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No. 5. kan slechts gebruikt worden
voor :
Eenzijdige onderhandsche acten
en geschriften zonder tusschenkomst
van eenig openbaar ambtenaar gernaakt (verzoekschriften, schuldbekentenissen, solicta.itien enz .
2e. Verklaringen van gerechtigheid
ten behoeve van schuldeischers van
den staat en de attestatien de vita benoodigd tot het ontvangen ven lijfrenten, pensioenen of riddersoldijen
ten laste van den Staat.
3e. Mandaten en ordonnantien van
betaling en betaalsrollen.
4e. Kwitantien wegens betaalde rijksprovinciale of plaatselijke belastingen
polder- dijk- molen- of sluisgelden.
5e. Acten van procureurs en ex•
ploiten van deurwaarders, uitgezonderd de acten van protest van nonacceptatie en non-betaling van wisselbrieven en ander handelspapier en
alle overige acten tot het opmaken
waarvan deurwaarders gelijkelijk met
andere ambtenaren bevoegd zijn ;
zullende daarvoor door hen geen
kleiner gezegeld papier mogen worden gebruikt dan aan die andere

ambtenaren is toegestaan.
Formither. Model dat men slechts
behoeft in to vullen. Bepaalde uitdrukkingen die in een bepaald geval moeten worden gebruikt.
Francatuur. Het bedrag dat betaald
moet worden als port voor de verzending van brieven, pakketten, postwissels enz.
Franchise. In de transport- en zeeverzekering verstaat men hieronder
het percentage tot welke de assuradeur
vrij blijft van vergoeding voor eventueel geleden schade.
Franco. Port- of vrachtvrij.
Frankeeren. Het vooruit betalen
door den afzender van verschuldigde
port of transportkosten bij franco
overzending.
Frauduleus. Bedriegelijk.
Frauduleus hankroet. Bedriegelijke bankbreuk, valschelijk failliet
slaan ; is strafbaar bij de wet.
Free trade, vrijhandel.
Fundeeren (van een staatsschuld
bijv.). Noemt men het aanwijzen
van sommige inkomsten van den
staat ter dekking van rentebetaling en
aflossing. Consolideeren.

G.
Gage. Loon (vooral van scheepsyolk) .
Gangbaar. Gangbare munt
noemt men geld, dat als wettig betaalmiddel erkend is. Van artikelen
zegt men, dat ze gang b a a r
z ij n als ze gewild of in trek zijn, dus
gemakkelijk verkoopbaar.
Gapkoers. Valsche koers.
Garant. Ie. Borg (z. d. w.).
2e. De persoon, die de premie ontvangt bij premiezaken in de koffie.

Garanne. Waarborg.
Geaceepteerde wissel. Eene wissel,
die ter betaling is aangenomen. Zie
ook „acceptatie".

Geagitecrd noemt men de markt,
wanneer de prijzen ingevolge van
ontvangen berichten aan sterke schommelingen onderhevig zijn.
Geconsolideerde schuld. Ook wel
per petueele schuld genaamd,
noemt men eene zoodanige staatsschuld, welke nooit aflosbaar is, doch
waarvan de renteuitkeering door den
Staat gewaarborgd is door het aanwijzen van sommige staatsinkomsten
voor dit doel. Zie ook : „fundeeren
eener staatsschuld", „consolideeren",
„consols".
Gedomicilieerde wissel. Zie „domicilieeren".

GEDRUKT-GIROVERKEER.
Gedrukt. De markt is gedrukt als er
weinig wordt verkocht. Redenen
hiervoor kunnen o. a. zijn : te grooten
aanvoer, weinig kooplust, enz.
Gefingeerde rekening. (conto finto)
noemt men eene in de vorm eener
rekening gegoten prijsopgave, die de
voorwaarden van in- en verkoop, de
kosten van verzending, enz. bevat.
Gefundeerde schuld. Zie „Fundeeren eener staatsschuld."
Gehalte. De verhoudirig van de hoeveelheid edel metaal tot het totale gewicht van het metal-en voorwerp.
Geld. Hieronder verstaat men in den
handel, zoowel het metalen als het
papieren ruilmiddel. Elke m u n t
heeft • een no minale waarde,
d. w. z. de waarde, die in het land van
uitgifte door de wet is vastgesteld, en
een reeele of werkelijke
waarde, waaronder men de waarde
verstaat van de metalen waaruit zij is
samengesteld en die dus afhankelijk
is van de metaalprijs. Vreemde munten hebben bovendien een handel swaarde of koers welke afhankelijk is van de verhouding tusschen vraag en aanbod.
Papieren geld. Munt- en
bankpapier ontleent alleen zijn waarde aan de meerdere of mindere mate
van waarborg, die er bestaat, dat men
het daarop uitgedrukte bedrag tegenover gemunt geld kan inwisselen. Het
kan inwisselbaar of niet
inwisselbaar zijn. Is papieren
geld wel gangbaar in het land van
uitgifte doch niet steeds inwisselbaar,
dan zegt men dat dit papier een
gedwongen koers heeft.
Geldbandel. Noemt men in het algemeen den handel in gemunt en ongemunt geld.
Geldkoers. De van vraag en aanbod
afhankelijke prijs, die men voor
vreemde muntstukken moet betalen.
Geldmarkt. Handel in geldswaardig
papier en de plaats waar dit geschiedt.
Hand. Woordenb.
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Geleibiljet. Indien goederen, aan
accijns onderhevig, moeten vervoerd
worden, 'moeten ze vergezeld gaan
van eene door de administratie der
accijnzen afgegeven verklaring.
Gemeene Averij. Zie „Averij."
Gemengde Banken. Zijn zulke
banken, die het bankiersbedrijf in zijn
geheelen omvang uitoefenen (deposito,
rekening-courant, credieten, wissels,
cheques, effecten, coupons, wisselhandel, safe loketten, bewaring van
gelden, enz.).
Gerant. Aansprakelijke vennoot, -bestuurder, beheerder.
Gereduceerde tarra. Tarra, herleid
in de gewichtseenheid van de plaats
van bestemming.
Gereguleerde tarra. Tarra, be-.
paald door het aannemen van een gemiddeld gewicht van kisten, vaten,
enz. als maatstaf der berekening.
Gennificeerde leening. Is eene leening ontstaan door de samenvoeging
van diverse oudere schulden.
Gevestigde schuld. Zie „gefundeerde schuld".
Gewichtsnota. Gespecificeerde gewichtsopgave van eene partij goederen
Gijzeling. Lijfsdwang door een schuldeischer op zijnen schuldenaar uitgeoefend. Gevangen zetting wegens
schulden.
Gireeren. Het overschrijven van een
wissel of vordering op een ander.
Giro. De reeks endossementen op eene
wissel geplaatst.
Giroverkeer en Girobank. Het overschrijven van wissels door ze in de
boeken van bankinstellingen te doen
inschrijven. De voordeelen dezer
methode zijn :
Ie. Geen risico r noch voor ontvanger, noch voor betaler.
2e. Vermindering van de behoefte
aan geld in erculatie.
3e. Belangrijke tijdsbesparing.
4e. D:recte zekerheid, dat de ontvangen waarden, die bij giro te
3
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goed worden geschreven juist
5e. Verlies van een cheque, contant
geld of bankbiljetten kan groote onaangenaamheden en verlies veroorzaken, verlies van een giro briefje
is van geen beteekenis. De inschrijving in de boeken der girobank is voldoende bewijs van betaling en ontvangst.
Goedgewicht. Eene gewoonlijk perpentsgewijze aangegeven korting door
groothandelaren toegestaan om den
kleinhandelaar tegemoet te komen in
den doorslag, dien hij moet geven.
Goudagio. Het aantal percenten, dat
men meer moet betalen om een zekere som in goud te koopen, boven
die welke men voor bankpapier moet
betalen.
Goudclausule. Uitdrukkelijke bepaling om, b.v. een wissel,in goud te betalen.
Goudhandel. Het koopen en verkoopen van gouden munt en specie.
De Nederlandsche Bank koopt gewoonlijk voor niet minder dan f 500o
aan gemunt goud. Bij levering geeft
de bank na verificatie eene wichtnota.
De afrekening geschiedt bij een door
den verkooper in te vullen en te onderteekenen formulier. Omgekeerd geeft
de Bank bij verkoop een dergelijk
formulier aan den kooper af. De Bank
neemt aan :
Oude Imperialen tegen o.916 fijn
Nieuwe Imperia0.899' „
len (na 1885)
0.916' „
Sovereigns
o.8995 „
20 Markstukken
o.8995 „
Eagles
o.899' „
20 Frankstukken
„ o.899' „
8 Frankstukken
Overige munten tegen een door de
Directie te bepalen gehalte.
Baren worden slechts aangenomen,
wanneer zij den stempel dragen van
de bij de Bank erkende smelters, niet
zwaarder dan 12.6 KG. wegen en geen
minder gehalte dan 898 o/oo hebben.

Goudleening. Eene leening, zooals
bijv. Russische, waarvan de interest
in goud wordt voldaan.
Goudpunten. De uiterste grenzen
zoowel naar boven als naar beneden
van de wisselkoers van gouden munten.
Goudreserve. Noemt men de hoeveelheid goud, bij eene circulatiebank
aanwezig, boven het bedrag dat zij
tot dekking noodig heeft.
Grootboek. Een der hoofdboeken
van elke zaak. Het bevat de rekeningen van de personen en firma's waarmede men in betrekking staat. Elke
rekening in het grootboek bestaat uit
twee bladzijden naast elkander, die
een zelfde nummer (folio nummer)
dragen, de linker is de debet- de rechter
de credit-zijde.
Grootboeken der Nationale
Schuld. (Wet van 27 Januari 18o9).
Het is eene Staatsinstelling, waar de
uit de openbare geldleeningen voortspruitende Staatsschulden worden geadministreerd. Het is verdeeld in drie
afdeelingen.
Ie. Het bureau van verificatie, waar
alle inlichtingen betreffende Grootboekkapitalen aan belanghebbenden
op verzoek worden verstrekt en wiens
taak het verder is te onderzoeken de
bevoegdheid van hen die op het
Grootboek geplaatste gelden willen
realiseeren of de renten daarvan wenschen te ontvangen.
2e. Het bureau van in- en overschrijving, wear de te gelde te maken
kapitalen worden overgeschreven van
den naam van den verkooper, op dien
des koopers ;
3e. Het burea,u van rentebetaling.
Grootboekinschrijvingen. Certificaten afgegegeven door het administratiekantoor der Ned. Werk. Schuld
als bewijs van inschrijving in het
Grootboek.
Groothandel. De handel, welke goederen in groote hoeveelheden uit de

GROSSE—HANDELSPA RI.
eerste hand betrekt om ze weer aan den
kleinhandel te verkoopen.
Grosse. Afschrift eener acte.
Grossier. Groothandelaar.
Guide. De persoon op de effecten-
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beurs, aan • wien op onderteekende
briefjes opgave moet worden gedaan
van elke afgesloten post, ter opname
van de koersen in de officieele prijscourant.

H.
Hall journaal. Dit is een hulpboek
bij het stelsel van dubbele boekhouding,
waarin al die posten worden geboekt,
welke geen plaats kunnen vinden in de
hulpboeken, die te zamen het journaal
vormen. Men vermeldt daarin dikwijls
alleen den crediteur of debiteur zoodat deze posten als het ware halve
journaalposten vormen.
Handel. Hieronder verstaat men het
verrichten van „Daden van Koopmanschap" (z. d. w.).
Handelaar of koopman is hij, die
van den handel zijn beroep maakt.
Handel drijven. Het verrichten van
daden van koopmanschap.
Handelen. Zie „handel drijven".
Handelingen voor gemeene rekening. Hieronder verstaat men eene
tijdelijk aangegane verbintenis, om
winst te behalen door het verrichten
van daden van koopmanschap gedurende een bepaalden tijd. In dit geval is alleen de handelende persoon
tegenover derden verbonden.
Handel op tijd. Het koopen of verkoopen van goederen of effecten tegen
een overeengekomen tijdstip.
Handelsagent. Zie agent.
Handelsbalans. ze. De balans (z.
d. w.), die elke koopman verplicht is
volgens art. 8, W. v. K. te maken
minstens eenrnaal per jaar.
2e. Het verschil tusschen den totalen uit- en invoer van een land.
Handelsbank. Eene Bank, welke
handel drijft met het door de aandeelhouders bijeengebrachte kapitaal.
Handelsbetrekking, handelsconnectie, handelsrelatie. De door
het onderling handeldrijven ontstane

betrekkingen tusschen personen en
natien.
Handelsbeweging. Hieronder verstaat men de in- en uitvoer ieder afzonderlijk of in verband met elkander.
Handelscorrespondentie. Briefwisseling betreffende handelszaken.
Handelscrisis. Hieronder verstaat
men eene plotseling intredende hevige
prijsvermindering van verschillende
artikelen, ontstaande uit wantrouwen
in personen, toestanden, enz. Gevoig
ervan is gewoonlijk een tijd van
malaise.
Handelsessayeur. Een daartoe door
de wet bevoegd keurder van gouden
en zilveren werken.
Handelsfactory. Een nederzetting in
overzeesche gewesten met de bedoeling
om handel te drijven.
Handelsfirma. De naam, waaronder
een koopman of vennootschap handel
drijft.
Handelskamer. Zie „Kamer van
Koophandel".
Handelskennis. Wetenschap omvattende de kennis van de gebruiken
en voorschriften van den handel, het
boekhouden, het handelsrekenen, warenkennis, effecten, enz.
Haidelsmerk. Zie „Fabrieks en
Handelsmerken".
Handelsmonopolie. Het recht tot
alleenverkoop van enkele met name
genoemde artikelen.
Handelsovereenkomst. Een contract den handel betreffende.
Handelspapier. Hieronder verstaan
we geldwaardig papier, wissels, cheques, accepten, enz.
Handelspari.
Waarde-verhouding
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tusschen twee munten, afgeleid uit de
koersen.
Handelspolitiek. Toepassing der wetenschap en der middelen bestemd om
den handel van een Staat te bevorderen.
Handelspremien. Ten einde een
bepaalde tak van nijverheid te steunen
of mogelijk te maken worden aan de
handelaren in sommige artikelen
voorrechten, z. g. handelspremien,
verleend.
Handelsreeht. In Nederland zijn de
wettelijke bepalingen waaraan de handel moet voldoen, neergelegd in het
Burgerlijk Wetboeb (B. W.), het
Wetboek van Koophandel (W. v. K.)
en de Faillissementswet.
Handelsrekenen. Die tak der wiskundige .wetenschap, welke omvat de
methoden tot juiste en langs den
kortsten weg oplossen van de in den
handel voorkomende vraagstukken.
Handelsstatistiek. Deze stelt alles,
wat betrekking heeft op in-, uit- en
doorvoer in cijfers vast.
Handelsstelsel. Het geheel, vormende de methode, volgens welke in
een land handel wordt gedreven. Dit
stelsel is opgebouwd uit de in dat
land van kracht zijnde wetten, regelen, gebruiken en usantien.
Handeistraetaat of Handelsverdrag. Handelsovereenko mst tusschen
twee staten.
Handelsvennootschap. Vennootschap aangegaan om Daden van Koopmanschap te verrichten.
Handelsvloot. De gezamenlijke ko opvaardijschepen eener staat of maatschappij.
Handelsvriend. Zie „handelsbetrekking".
Handelsvrijheid. Het niet belemmerd zijn van den handel door in- en
uitvoerrechten etc.
Handelswaarde. De waarde, die iets
als koopwaar heeft. Zie ook : „affectiewaarde".

Handelswetenschap. Zie „handelskennis".
Handelswetgeving. Het Nederlandsche Wetboek van Koophande 1, waarvan art. x het B u rgerlijk Wetboek „voor zoover daarvan bij dit wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op zaken
van koophandel toepasselijk" verklaart ; vormt de voornaamste bron
onzer handelswetgeving.
Het omvat de volgende hoofdstukken
Eerste boe k. Van den Koophandel in het algemeen.
ie. Titel. Van kooplieden en van daden van Koophandel.
Van ko op mansboeken.
2e.
Van vennootschap van
3e.
koophandel.
Van beurzen van koophan4e.
del, makelaars en kassiers.
5e. Van commissionairs, expediteurs, voerlieden en van
schippers, rivieren en binnenwateren bevarende.
Van wisselbrieven.
6e.
7e.
Van orderbriefjes of promessen aan order ; van assignation, en van kassiersen ander papier aan to onder.
8e. Van reclame of terugvorvordering in zaken van
koophandel.
Van assurantie of verzeke,,
ring in het algemeen.
ioe• „ Van verzekering tegen de
gevaren van brand, tegen
die waarvan de voortbrengselen van den landbouw te
velde onderhevig zijn, en
van levensverzekering.
Tweede Boe k. Van de rechten
en verplichtingen uit scheepvaart
voortspruitende.
Titel. Van zeeschepen.
Van eigenaars, mederee2e.
If
ders en van boekhouders
van schepen.

HANDGELD—HOEKMAN.
3e. Titel Van den schipper.
Van het huren van
4e.
scheepsofficieren en
scheepsgezellen en derzelver rechten en plichten.
5e.
Van bevrachting en verhuring van schepen, van
cherte partijen en cognossementen, en van passagiers.
6e.
Van schade door het overzeilen, aanzeilen, aanvaren en aandrijven veroorzaakt.
7e.
Van schipbreuk, stranding en zeevonden.
8e.
Van bodemerij.
Van verzekering tegen de
ge.
gevaren der zee en die der
slavernij .
Van verzekering tegen de
Ioe.
gevaren van den vervoer
te lande en op rivieren en
binnenwateren.
'ie.
Van averij.
Van het te niet gaan der
12e.
verbintenissen in den zeehandel.
31e.
Van schepen en vaartuigen
welke de rivieren en binnenwateren bevaren.
Andere wetten in Nederland op handelsgebied zijn onder anderen : de
Hinderwet, de wet op Openbare middelen van vervoer,
de Drankwet,.de Pandhuiswet, wet op de Kamers van
Koophandel en fabrieken, wetopdenWaarborgvan
gouden en zilveren werken. Wet opde rechten van
invoer en accijnzen, de
waardewet, de Faillissementswet en de surseance van
betaling, de Zegelwe t, de
registratiewetten.
Handgeld of Handgitt. Noemt men
een zeker bedrag door een kooper be-

37

taald op afrekening, alvorens hij het
gekochte heeft ontvangen en dienende
ter bevestiging van het koopcontract.
Ook veritaat men er wel onder het
eerste geld, dat een winkelier des daags
ontvangt.
Handiichting. Hieronder verstaat
men het langs wettigen weg meerderjarig verklaren van een minderjarig
persoon ; deze treedt clan in alle rechten van een meerderjarige (B. W.
art 473 en volgende).
Han.dslag. Een overoud gebruik ter
bekrachtiging van een mondeling
koopcontract hierin bestaande, dat
men met de rechterhand een slag gee/t
in de rechterhand van de andere partij.
Hausse. Stijging der koersen. Zie „a
la hausse".
Hausse-premie. (Eng. put.). Eene
premie betaald als men bij premieaffaires eene hausse verwacht.
Haussier. Speculant A la hausse.
Haute finance. De voornaamste
bankiershuizen, de groote kapitalisten.
Havengelden. Tol welke betaald moet
worden voor het liggen van schepen
in een haven.
Havenmeester. Opzichter over de
haven en havenwerken, handhaver
der orde in den haven.
Herverzekering. Hieronder verstaat
men de overdracht van een deel
harer risico door eene assurantie
maatschappij op anderen.
Herwissel. Noemt men den nieuwen
wissel, welke door den houder getrokken wordt op den trekker of een
der endossanten van een geprotesteerden wissel. Zijn bedrag is gelijk aan
dat van den oorspronkelijken wissel
vermeerderd met de kosten.
Herijk. Tweede ijk geschiedt volgens
de wet kosteloos. Zie ook „I jk".
Hinkende Standaard. Zie „kreupele
standaard".
Hoekman. Noemt men aan de effectenbeurs iemand, die steeds handel
drijft in hetzelfde fond.s
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HOMOLOGATIE—HYPOTHEEK OBLIGATIES.

derhuur afstaan en moet het overeenHomologatie. De gerechtelijke goedkomstig de huurovereenkomst gekeuring van een accoord door
bruiken en in goeden staat onderhoueen gefailleerde zijn schuldeischers
den.
aangeboden en door deze met meerHuurcontract. De verbintenis, waarderheid van stemmen aangenomen.
bij een huur wordt aangegaan.
(Faill. wet, art. 146 en volgende).
Huurprijs. Hieronder wordt volgens
Honoreeren. Een wissel of quitantie
de wet regt van zegel, art. 2 I verstaan :
betalen.
de som door den huurder aan den verHoofdboeken. De boeken, welke
huurder te betalen, benevens al de
elke handelszaak moet bijhouden nl. :
lasten, die de huurder voor zijne rememoriaal, journaal, grootboek en
kening neemt ter ontlasting van den
balansboek.
Hoogen. Opbieden bij verkoopingen
verhuurder.
Hypotheek. Volgensa art. 1208 B.W.
en verpachtingen.
is onderzetting of hypotheek
Houder. ( Van een wissel). Degene,
een zakelijk recht op onroerende
die de betaling moet ontvangen.
Hulpbank. Eene bank, waar, onder
goederen strekkende om daaraan de
voldoening eener verbintenis te verpersoonlijke borgstelling, kleine bedragen ter leen worden verstrekt.
halen. Roerende goederen zijn niet
Hulpboeken. Die boeken in de boekvoor verhypothekeering vatbaar. Eene
houding, die dienen om gelijksoortige
hypotheek wordt verleend bij notaposten bijeen te brengen. Ze vormen
rieele akte. Het onroerend goed moet
te zamen het memoriaal, o. a. : kasaangeduid worden door kadastrale aanboek, inkoopboek, verkoopboek, priwijzing. Hypotheeken moeten ingema-nota, enz.
schreven worden aan het hypotheekHulploon. Loon verschuldigd voor
kantoor. Ze zijn, evenals panden, onhet verleenen van hulp en bijstand
deelbaar.
van uit den nood geredde schepen of
Hypotheekbanken. Houden zich begoederen.
zig met het verstrekken van gelden
Huur. Het tegen vergoeding ten geop hypotheek en het uitgeven van
bruike geven aan anderen van goedepandbrieven.
ren gedurende een zekere'n tijd. Het Hypotheekbewaarder. Is de ambBurgerlijk Wetboek schrijft hieromtenaar, die belast is met het bijhouden
trent o. a. voor in art. 1586 en volder openbare registers van hypotheken
gende
(Art. 1265-1268 B. W.).
De verhuurder is verplicht :
Hypotheekhouder. Hij, die een hyie. Om het verhuurde aan den
pothecaire vordering op een ander
huurder te leveren ;
heeft.
2e. Om het verhuurde te onderhouHypotheek obligaties. (Eng. mortden in zoodanigen staat, dat het tot
gage bonds) zijn zulke obligation,
het gebruik, waarvoor het verhuurd
waarvoor bepaalde onroerende goeis, kan dienen.
deren als dekking zijn aangewezen.
3e. Om den huurder het rustig geMen kent se. hypotheek (first mortnot daarvan te doen hebben zoolang
gage)-, 2e. hypotheek (second mortde huur duurt.
gage)- en algemeene hypotheek (geneDe huurder mag zonder toestemming
ral mortgage of general lien) obligahet gehuurde niet aan anderen in onties.

IDENTITEIT—IN ORIGINAL!.
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I.
Identiteit. Volkomen gelijkheid. Zijne
identiteit bewijzen, bewijzen dat men
de persoon is waarvoor men zich uitgeeft.
IJk. Volgens de Wet betreffende de
maten, gewichten en weegwerktuigen,
bestaat de ijk in het waarmerken of
stempelen, na verificatie, der daaraan
onderworpen voorwerpen. Dit moet
geschieden :
Op de door de overheid voor
a.
elke gemeente vast te stellen tijdstippen;
b. Alvorens de voorwerpen te gebruiken, na herstellingen, die eenen
veranderden inhoud of onjuiste aanwijzingen ten gevolge kunnen hebben,
alsmede na herstellingen, die schending van stempelmerken veroorzaken ;
c. Op verzoek van belanghebbenden
te alien tijde. IJk en herijk geschieden
kosteloos.
IJkbriel. Schriftelijke verklaring door
den ijkmeester aan den schipper uitgereikt, inhoudende het resultaat der
meting van het schip.
Immobilien. Onroerende goederen.
Impregno. Borgstelling.
Impendeeren. ( In zee-assurantiepolissen) : Ten koste leggen.
Import. Invoer.
Importatie. Het invoeren van artikelen uit het buitenland.
Importeur. Koopman, die goederen
uit het buitenland imp o r t e e r t
of i nvoert.
Impost. Accijns (z. d. w.) .
In blanco trekken. Een wissel op
iemand afgeven, zonder dat men iets
van hem heeft te vorderen.
In blanco verkoopen. Verkoopen
wat men niet bezit.
In calculo. In de berekening.
Incasso. Ie. Innen, ontvangen, incasseeren.
2e. Het loon verschuldigd voor het

innen van gelden.
Incasso-wissels. Noemt men wissels, die alleen ter inning, niet ten
verkoop zijn afgegeven by. aan eene
Bankinstelling.
Incasseeren. Het innen van gelden.
Inclusief. Met inbegrip van.
Income Bonds. Noemt men zulke
obligatien, waarvan de rente niet op
vaste tijdstippen behoeft betaald te
worden, maar alleen wanneer de Maatschappij die de obligaties heeft uitgegeven de rente verdiend heeft.
Incourant. Niet gangbaar. Effecten
welke niet in de officieele lijst zijn
opgenomen en cius niet in de dagelijksche beursnoteeringen voorkomen.
In den wind gaan. Zie in blanco
verkoopen".
In dorso. Aan de keerzijde.
In eensgevend geld. Zie „eensgevend
geld".
Inferieur. Van mindere kwaliteit.
Inklaren. Het aangeven der lading
van een s chip om de invoerrechten
te betalen.
Inkoop. Hetgeen aangekocht is ; ook
de prijs, waarvoor is ingekocht.
Inkoopboek of debiteurenboek. Een
hulpboek bij de boekhouding waarin de nota's, facturen en rekeningen
worden ingeschreven, welke men van zijne leveranciers ontvangt.
In loco. Ter plaatse.
Inlossen. Noemt men het wederom
vrijmaken van een pand, door de som
te betalen, die erop geleend is.
In margine. Noemt men aanteekeningen gemaakt op het wit gelaten
deel van een geschrift of gedrukt stuk.
Kantteekeningen.
In mora. Achterstallig.
In natura. In natuurlijken toestand,
vooral van levensmiddelen.
In originali. Oorspronkelijk, handschrift.
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INSCHRIJVING-INVENTARIS.

Inschrijving of Inscriptie. Ie. Bewijs dat de vermelde persoon voor
het daarin vermelde bedrag staat ingeschreven in de Grootboeken der
Nationale Schuld.
2e. Op bepaalde personen ingeschreven schulden, die bij verwisseling van
eigenaar officieel moeten worden
overgeschreven.
3e. Groote partijen koopwaren worden soms bij inschrijving verkocht.
De datum van inschrijving alsmede
de omschrijving der diverse partijen
kavelingen worden den belanghebbenden officieel bekend gema.akt.
Eene soort veiling dus.
4e. Groote werken of leveranties
worden „bij inschrijving" gegund.
Zij die het werk willen uitvoeren of
de goederen leveren, geven schriftelijk
prijsopgave. Bij gelijke soliidteit en
betrouwbaarheid, wordt het werk of
de leverantie aan den laagsten inschrijver gegund.
Inschuld. Een deel van het actief
eener zaak of onderrieming nl. de nog
te innen vorderingen.
Insinueeren. Bij deurwaarders exploot aanmanen.
Insolventie. Onmacht zijne betalingen te doen. Zie ook „faillissement".
Instalment. Betalingstermijn.
Insurance. (Eng.). Verzekering.
Integraal. Onaflosbare staatsschuld.
Integriteit. Nauwgezetheid in zaken,
onaantastbaarheid,onornkoopbaarheid.
Integralen. Aandeelen N.W. S.
Interest. Rente.
Interim aandeel. Voorloopig aandeel, dat men in afwachting van het
origineeie stuk ontvangt. Zie ook
„recepis".
Interim-dividend. Voorloopige uitkeering, die in mindering kotnt
van het werkelijke jaar-dividend.
De later geschiedende supplementaire
of aanvullende dividend-uitkeering
noemt men het slotdividen d.
Intervenieeren. Noemt men het

accepteeren ter eere van den trekker,
den nemer of een der endossanten van
een voor non-acceptatie geprotesteerden wissel.
Interventie. Bemiddeling, acceptatie
of betaling ter eere.
Intrest van i000 op dag.
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Inx-entaris. Ie. Lijst van aanwezig
zijnde goederen.

INVOER—KAPITAAL.

41

Invoerpremie. Belooning, die uitgekeerd wordt voor het invoeren van
sommige artikelen.
Invoerrecht. Belasting die men betalen moet voor het invoeren van
goederen uit het buitenland.
Irregulier endossement. Noemt
men een endossement waaraan de dagteekening of de erkenning van genoten
waarde of beide ontbreekt.
Italiaansch boekhouden. Zie „ Paciolo", „Dubbelboekhouden", enz.

2e. De opsomming van bezittingen
en schulden bij boedelbeschrijving ;
3e. De nauwkeurige lijst van het actief en passief van een koopman ; de
balans.
Invo-Ei. Het brengen van goederen van
het buitenland binnen de grenzen van
het rijk.
Invoerhandel. De handel, welke zich
bezighoudt met het inkoopen van
goederen in het buitenland om ze
in het eigen land weer van de hand
te doen.

J
Jaarrekening. De rekening bevattende al hetgeen in een jaar door de een'e
firma aan een andere of aan een zelfde
persoon verkocht en geleverd is.
Jaarverslag. Officieele mededeeling
door eene maatschappij of vennootschap gedaan omtrent den stand van
zaken in het afgeloopen jaar.
Journaal. Een der vier hoofdboeken

(z. d. w.) ook dagboek genaamd, bevattende datum na datum de achtereenvolgende handelsdaden. Eene
aanteekening in het journaal heet
„j ournaalpos t", het bijhouden
ervan „journaliseeren".
Justeeren. Gelijk maken, vereffenen,
echten, verifieeren, ijken, nauwkeurig
bepalen.

K.
Kaaigeld. Geld, dat betaald moet worden, om met zijn schip aan de kade te
mogen aanleggen.
Kadaster. Eene openbare instelling,
waarin met behulp van kaarten en
registers z; g. k adast r a le leggers blijkt :
ze. De vroegere en tegenwoordige indeeling der grondoppervlakte en de
daarop gestelde perceelen en gebouwen ;
2e. De grenzen der gemeenten ;
3e. De grootte en geschatte waarde
der bebouwde en onbebouwde perceelen ;
4e. De aanduiding van eigenaren en
zakelijk rechthebbenden, in verband
• met het verleenen van hypotheeken.
Kamers van Koophandel. Hunne
werking is : het geven van inlichtingen
en adviezen en het doen van voorstellen over zaken den handel en het fa-

briekswezen betreffende, hetzij gevraagd of uit zich zelve aan het Rijks-,
provin ciaal- of gemeentebestuur, binnen welker gebied zij zijn gevestigd.
Zij worden in alle gemeenten gevestigd,
waar de uitgebreidheid van handel of
n ijverheid zulks wenschelijk maakt.
In het buitenland zijn Nederlandsche
Kamers van Koophandel gevestigd te:
Londen, 2, Colemanstreet ;
Brussel, 119, Boulevard du Nord ;
New-York, Traders Exchange Building, 136, Waterstreet. Room 509 ;
Smyrna, Lokaal van der Zee, Quais ;
Parijs, 39 Rue Joubert ;
Melbourne ;
Dusseldorf, Erste Niederlandische
Kaufmannsgilde, Bismarckstrasse 74.
Pretoria. Postbox 74.
Johannespurg. Postbox 2888.
Kapitaal. In het algemeen : bezittin-
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KAPITAALREKENING—KONINKLIJKE BEWILLIGING.

gen, de geldsom waarmede men handel drijft.
Kapitaalrekening. Onder dit hoofd
boekt men de rekening van het hoofd
der zaak in zijne kwaliteit van geldschieter. In het debet de afnamen, in
het credit de toenamen.
Kaplaken. De meestal in procenten
uitgedrukte premie, die de gezagvoerder van een schip ontvangt boven de
bedongen vracht. Verzekering ervan
is niet mogelijk.
Kartel. Eene vereeniging van beoefenaars van hetzelfde bedrijf met het
doel de winst voor alle leden vaster en
grooter te maken. Zie ook „Trust".
Kas. Het contante geld waarover eene
zaak beschikt.
Kassa. Zie „Cassa".
Kasboek. Bijboek der boekhouding,
waarin men de uitgaven en inkomsten
noteert.
Kassier. Ie. (W. v. K. art. 74 en 75).
Persoon aan wien, tegen genot van
zeker loon of provisie, gelden ter bewaring en uitbetaling worden toevertrouwd. Een bankier, zijne betalingen
opschortende of failleerende, wordt
vermoed het verval zijner zaken door
eigen schuld te hekben veroorzaakt.
2e. De persoon, die op een handelskantoor belast is met het ontvangen
en uitbetalen van gelden.
Kassiersboekie. Een boekje, door
een kassier aan zijn clientele verschaft,
waarin een afschrift van de rekeningcourant van den belanghebbende is
geschreven.
Kassiersbriefje, Kassierspapier.
Zie „cheque". Een op datum van uitgifte gestelde order tot uitbetaling aan
toonder door een bepaalden kassier of
Bank.
Kavelino. Kavelingen zijn de een
geheel vormende gedeelten, waarin bij
veiling van roerend of onroerend goed
in groote hoeveelheid, de geheele partij
gesplitst wordt.
Kent-. Stempelmerk dat het gehalte

van gouden en zilveren werken aangeeft. De rijkskeurmerken zijn voor
goud vier en wel voor o.916 ; 0.833;
0.75o en o.583 ; voor zilver twee,
nl. : 0.934 en o.833.
Mapper. Ie. Alphabetische lijst in
koopmansboeken om gemakkelijk posten te kunnen opzoeken.
2e. Een boek volgens de staffelmethode, waarin de rekeningen worden ingeschreven als in een rekening
courant en waarin de koopman dagelijks kan zien wat hij schuldig is en
wat hij te vorderen heeft.
Kleinhandel. Het verkoopen van
kleine hoeveelheden waren, direct
aan de verbruikers.
Koers. De marktprijs van effecten,
wissels en ander geldswaardig papier
benevens van geldsoorten en munten.
Koerslijst. Zie „beursnoteering."
Bij de koersnoteering maakt men
onderscheid tusschen den koers van
gemunt en ongemunt geld. Gemunt
geld wordt aangegeven in de koerslijsten door :
g (geld) in de Nederlandsche.
A (argent) in de Fransche.
D (demande) in de Fransclw
bid,in de Amerikaansche ( New York)
g, ( Geld gesucht) in de Duitsche.
m (money) , in de Engelsche.
Papieren geld door :
p (papier) , in de Nederlandsche
1. (lettres) in de Fransche
o. (offert) in de Fransche
asked, in de Amerikaansche ( NewYork)
b. (Briefe), in de Duitsche.
W. (Waare angeboten) in de Duitsche.
p. (paper), in de Engelsche.
Koersverschil. Noemt men het verschil tusschen reeele en nominale
waarde van effecten.
Konosi. Een Chineesch woord, beteekenent : firma, maatschappij, yennootschap, enz.
honinliliike Bewilligino of ko-

KOOP—KWITANTIEZEGEL.
ninklijke goedkeuring. Het W.
v. K. art. 36, schrijft voor dat geen
acte van oprichting van eene naamlooze vennootschap kan worden tot
stand gebracht (gepasseerd). alvorens
de Koninklijke goedkeuring op de
statuten is aangevraagd of verkregen.
De wet van 22 April 1855 schrijft
voor dat ze ook noodig is voor een
vereeniging, geen vennootschap zijnde,
die als rechtspersoon erkend wenscht
te worden. Dit is niet noodig voor
vereenigingen welke den 22en April
1855 reeds bestonden.
Koop. Hieronder verstaat het Burg.
Wetb. (art. 1493 en volgende) : Koop
en verkoop is eene overeenkomst,
waarbij de eene partij zich verbindt
om eene zaak te leve ren en de andere
partij om de daarvoor bedongen prijs
te betalen. Zij wordt gehouden tusschen de partijen voltrokken te zijn,
zoodra deze het eens zijn geworden
over de zaak en den prijs, al is ook
de zaak nog niet geleverd en de betaling nog niet geschied.
Koopacte. Schriftelijk contract omtrent den koop en den verkoop van
het daarin vermelde goed, met bepaling van prijs, tijd van levering, tijdstip en wijze waarop de betaling moet
geschieden, enz.
Koopbriefje. Hierin meldt een makelaar de door zijne bemiddeling verkochte goederen, met opgaaf van
condition, zoowel aan den kooper als
aan den verkooper.
Koopcontraet. Zie „Koopacte".
Kooper. De in art. 1549-1554 B• W.
voorgeschreven verplichtingen van
den kooper kunnen we in het kort
samenvatten als volgt :
De betaling van den koopprijs ten
tijde en ter plaatse bij de overeenkomst bepaald, of indien hieromtrent
niets is vastgesteld ten tijde en ter
plaatse van de levering. Hij is verplicht, zelfs zonder uitdrukkelijk beding, interessen te betalen van den
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koopprijs, indien de verkochte en geleverde zaak vruchten of andere inkomsten oplevert. Wordt de koopprijs niet betaald, dan heeft de verkooper het recht de vernietiging van
den koop te eischen.
Koopman. Art 2 W. V. K. noemt
hen kooplieden die daden van
koopmanschap uitvoeren en
daarvan hun beroep maken. Zie „daden van Koopmanschap.
Kooporder. Machtiging tot het aankoopen van goederen, wissels, effecten, enz.
Korenfactor. Makelaar of tusschenpersoon in den graanhandel.
Kort papier. Noemt men handelspapier, dat na weinige dagen, gewoonlijk 15 dagen,na trekking of acceptatie
vervalt.
Kortzicht. De koers voor wissels, die
op korten termijn vervallen.
Kost en maandgelden. Het onderhoud en de gage van eene scheepsequipage gedurende den tijd, dat een
schip verplicht is in een noodhaven
te blijven.
Kostprijs. Noemt mende prijs,waarop
een artikel den fabrikantkomttestaan.
Kraangeld. Huur, welke betaald
moet worden voor het gebruik maken
van kranen bij het laden en lossen.
Kraeh. Crisis in de handelswereld.
Vooral in den geldhandel.
Kreupele standaard. Een land, dat
een dubbelen standaard heeft, doch de
aanmunting van gouden of zilveren
standpenningen voor rekening van
particulieren verbiedt, heeft een kreupelen of hinkenden standaard, bijv. :
Nederland.
Kwitantie. Kwijtbrief, quitantie, bewijs dat men eene betaling gedaan heeft.
Kwitantiezegel. Behoudens de onder
het hoofd „Formaatzegel" in dit
boekje genoemde uitzonderingen zijn
alle quitantien voor een bedrag grooter dan f io.— onderworpen aan een
vast zeeglrecht van 5 cts.
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LAAD EN LOSDAGEN—LASTGEVING.

L.
Laad en losdagen. Het Besluit van
3 Jarman 1898 bepaalt het aantal
laad-, zoowel als het aantal losdagen,
waarvoor achtereenvolgende werkdagen worden genomen voor schepen
en vaartuigen, welke de binnenwateren
en rivieren bevaren, als volgt :
Voor zoover daaromtrent geene
overeenkomst is getroffen, gaat de tijd
van laden en lossen in daags nadat de
schipper verklaard heeft- daartoe gereed te zijn, en worden de tijd van laden en lossen en het bedrag van het
overliggeld geregeld naar den inhoud
van het schip of vaartuig (W. v. K.
art. 748). Zie „Ligdagen".
Landgrant. Landschenking.
Landgrantbonds. Obligatien, met
hypothecair verband op gronden ;
landobli gati en .
Landing numbers. Hieronder verstaat men de volgorde, waarin goederen uit vaartuigen worden gelost.
Lang papier. Wissels, welke eerst
min,stens 45 dagen na trekking of
acceptatie vervallen, soms na enkele
maanden.
Lang zicht. Koers van wissels, die
op langen termijn vervallen.
Lastgeid. Tonnengeld, belasting in
sommige havens geheven afhankelijk
van de tonnenmaat.
Lastgeving. Omschreven en geregeld bij art. 1829-1856 Burgerlijk
Wetboek. De voornaamste daarin
vervatte bepalingen zijn de volgende :
ie. Last kan worden gegeven en
aangenomen bij openbare acte, bij
onderhandsch geschrift, per brief en
mondeling.
2e. Lastgeving geschiedt kosteloos,
tenzij anders is bepaald.
3e. Zij is of bijzonder en slechts tot
een of meerdere zaken bepaald, 6f
aigemeen en tot alle zaken van. den
lastgever betrekkelijk.
4e. Lastgeving in algemeene be-

woordingen vervat, strekt zich alleen
uit tot daden van beheer.
5e. Eene bijzondere lastgeving wordt
vereischt tot het verrichten van
eenig daad van eigendom : vervreemding, bezwaren met hypotheek, dading,
enz.
6e. De lasthebber mag zijne bevoegdheid niet te buiten gaan.
7e. De lastgever kan hem, met wien
de zaakgelastigde gehandeld heeft, onmiddellijk in rechten betrekken.
8e. De lasthebber is verplicht, zoolang hij niet van zijn last ontheven
is, dien te volvoeren.
9e. De lasthebber is verantwoordelijk
voor de kosten, schaden en interessen,
die door het niet uitvoeren van zijn
last ontstaan.
lee. Hij is verplicht rekening en
verantwoording te doen van zijne
handelingen aan den lastgever.
ne. De lasthebber is verantwoordelijk voor alien, die hij tot uitvoering
van den last in zijne plaats heeft gesteld.
12e. De lastgever is verplicht de
verbintenissen door zijn gemachtigde
aangegaan na te komen.
13e. Hij is verplicht den lasthebber
alle gedane voorschotten en onkosten
te restitueeren en hem het overeengekomen loon uit te betalen.
Hij moet den lasthebbende de
verliezen vergoeden, die deze in de
uitoefening van zijn last heeftgeleden.
15e. De lasthebber heeft het recht
om hetgeen hij van den lastgever in
handen heeft zoolang terug te houden,
totdat hem allies voldaan is, wat hij
tengevolge der lastgeving te vorderen
heeft.
16e. De lastgever kan den last herroepen, wanneer hem zulks goeddunkt.
17e. De lasthebber kan zich door
opzegging van den last ontslaan, mits
zulks niet ontijdig geschiede.

LEENING—LIPPEN.
i8e. De herroeping of opzegging
kan aan derden, die daaraan onkundig
zijn, niet worden teruggeworpen.
Leening. Het tijdelijk aan derden in
gebruik afstaan van eenig goed, met
of zonder vergoeding of interest.
Het Burgerlijk Wetboek onderscheidt :
is eene
1, Bruikleening
overeenkomst, waarbij de eene partij
aan de andere een zaak om niet ten
gebruike geeft, onder voorwaarde dat
degene die deze zaak ontvangt, haar,
na daaraan gebruik -te hebben gemaakt, na een bepaalden tijd zal terug
geven.
2e Verbruikleening iseene
overeenkomst, waarbij de eene partij
aan de andere eene zekere hoeveelheid
van verbruikbare zaken afstaat, onder
voorwaarde dat de laatste haar even
zooveel, van gelijke soort en hoedanigheid zal teruggeven. Voor deze tweede
soort, waarxe de ge ld leeni ng e n behooren is het geoorloofd interessen te bedingen.
Legaliseeren. Een stuk voor echt
verklaren door de onderteekening
door een bevoegde autoriteit te laten
bekrachtigen, zoodat het document
in rechten geldig ie.
Legal tender. Betaling in rijksmunt,
wettig betaalmiddel.
Leges. Administratiekosten.
Legger. Lijst, register, „kadastrale
leggers" zie „kadaster".
Legitimatie. Erkenning van de
echtheid eener volmacht.
Legitimeeren. Voor echt verklaren.
Bewijzen van echtheid ovevleggen.
Zich legitimeeren, zijne identiteit
(z. d. w.) bewijzen.
Levendig. Noemt men een markt of
beurs, wanner er veel kooplust is
en dus de zaken vlug van de hand gaan.
Levensverzekering. De polis eener
levensverzekering moet bevatten :
Ie. Den dag waarop de verzekering
is gesloten.
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2e. Den naam van den verzekerde ;
3e. Den naam van den persoon
wiens Leven is verzekerd ;
4e. Den tijd waarop het gevaar
voor den verzekeraar begint te loopen en eindigt ;
5e. De som waarvoor is verzekerd.
6e. De premie der verzekering.
Liability. Ie. De op niet volgestorte
aandeelen rustende verplichting.
2e. Schuld, passiva.
Limited liability comp a n y, commanditairevennootschap.
Licentie. Verlof, vergunning.
Lielbebber. Haussier (z. d. w.).
Lielhebberij (in de — gaan). Speculeeren op de rijzing van fondsen.
Lien. Pandrecht ; prior lien, eerste
verband.
Ligdagen. Noemt men de dagen, gedurende welke een schip voor laden
en lossen in een haven wordt opgehouden. Hun aantal wordt in de chertepartij aangegeven of bepaald volgens
art. 457 en 458 W. v. K. bepaald.
Moet het vaartuig langer blijvven dan
spreekt men van „overligdagen". Zie
ook „laad- en losdagen".
Likwidatiekas of Liquidatiekas.
Eene bankinstelling, welke zorg draagt
voor de geregelde afwikkeling van
zaken en waarborgen bezorgt voor
ter mijn-affaires in koopmansgoederen.
Limiet of limite. Grens. De hoogste
koers, waartegen ingekocht of de
laagste koers waartegen verkocht mag
worden.
Limited. Toevoeging bij den naam
van die (vooral Engelsche) vennootschappen, waarbij de aansprakelijkheld op het aandeelen-kapitaal aan
zekere beperkingen is onderworpen
(Ltd). Vooral de bepaling, dat de
aandeelhouder voor niet meer aansprakelijk is dan het bedrag zijner
aandeelen, zooals bij ons in de
Naamlooze Vennootschap.
Lippen. Hieronder verstaat men het
handeldrijven van een makelaar voor
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LIQUIDATIE—MAKELAAR.

eigen rekening in de artikelen, waar
voor hij als makelaar beeedigd is.
Liquidatie. Het vereffenen der zaken, vooral wanneer een handelszaak
of onderneming ophoudt te bestaan.
Liquidateur of Liquidator. Persoon met de liquidatie eener zaak of
onderneming belast.
Liquidatiedagen. Dagen bestemd
voor de vereffening van tijdaffaires.
Lloyd of Lloyds. Zeeverzekering
Maatschappij in Engeland. Deze
maatschappij geeft dagelijks een bericht uit van alles wat op handelsgebied en scheepvaart van belang is, aankomst en vertrek van schepen, ongelukken ter zee, enz. (Lloyds
L i s t. of beter de volledige titel :
Shipping and Mercantile Gazette and
Lloyd's List). Bovendien houdt het
eene lijst of register, L 1 o y d's R eg i s t e r„ bij, waarin alle gegevens
omtLent de zeeschepen der verschillende naties statistisch zijn opgenomen.
Lloyd is tevens de naam van verschillende vereenigingen die de zeevaart beoefenen o. a. de Rotterdamsche Lloyd, Norddeutsche Lloyd, enz.
Loan. Leening.
Locale kennis. Bekendheid met
plaatselijke toestanden, van onschatbare waarde voor een handelsreiziger.
Loco. re. In de plaats, ter plaatse.

2e. Voorradig, kan direct geleverd
worden.
Logismologie. Methode van dubbel
boekhouden. Heeft het voordeel, dat
men door het afsluiten van een zoogenaamd balansjournaal op elk gewild moment een juist overzicht heeft
van den stand van zaken.
Lombard street. Londensche effectenbeurs.
Long. Een haussier (Amerikaansche
benaming).
Loopende prijs. Prijs van den dag.
Loopende rekening. Zie „rekening
courant".
Loopende rente. Noemt men de rente
van de laatste coupon, die reeds. vervallen is op den dag dat het effect
wordt verkocht.
Looptijd. Tijdsverloop tusschen den
dag van trekking of acceptatie van
een wissel en den vervaldag.
Losdagen. Zie „laad- en losdagen".
Lot. Bewijs van deelname eaan eene
loterij ; partij.
Lotenleening. Bij eene lotenleening
wordt geen rente uitgekeerd, maar
deze gebruikt tot het vormen van
prijzen.
Lusteloos. De markt of beurs is lusteloos, wanneer er weinig kooplust
en vraag is, dus niet dan met groote
moeite zaken kunnen worden gedaan.

M.
Maanbriel. Noemt men eengeschrift
inhoudende eene aanmaning om een
schuld te vereffenen of eene op zich
genomen verplichting na te komen.
Maatschap. Art. 1655 B. W. verstaat onder een maatschap eene over. eenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkaar te deelen.
Maatschappelijk kapitaal. Het to-

tale kapitaal eener naamlooze vennootschap. Het moet in zijn geheel
in de boeken voorkomen.
Makelaar. Het Wetboek van Koophandel schrijft het volgende voor :
Een makelaar is een door het
plaatselijk bestuur aangesteld en beeedigd persoon door wiens tusschenkomst kooper en verkooper tot elkander worden gebracht.
2e. De kooplieden, die hij samenbrengt, zijn jegens elkaar verbonden.

MALA FIDE S—MISSIVE.
3e. Hij handelt op hun naam en
voor hunne rekening.
4e. Het is hem verboden voor eigen
rekening handel to drijven in het vak,
waarin hij makelaar is.
se. Het loon voor zijne bemoeiingen
heet courtage.
Mala fides. Te kwader trouw.
Malaise. Gedruktheid in zaken.
Malversatie. Verduistering van gelden.
Manager. Engelsche naam voor bestuurder.
Maneo. Te kort.
Mandaat. Volmacht. Aanwijzing tot
betaling.
Mandataris. Gevolmachtigde.
Manifest. Lijst der goederen in lading
genomen, ten behoeve der douanen
door den schipper of bevrachter opgemaakt.
Mantel. De eigenlijke obligatie, zonder
het couponblad.
Marge. ze. Speelruimte bijv. tusschen
twee koersen
2e. Opengelaten rand bij een geschrift, enz.
Margine. Marge.
Markt. Ie. Openbare plaats waar goederen verkocht worden :
2e. Prijs waarvoor de goederen op
de markt worden omgezet.
3e. Meerdere of mindere kooplust
afhankelijk van vraag en aanbod.
Marktmeester. Opzichter der markt,
ontvanger der marktgelden.
Marktprijs. Zie „Markt. 2e."
Mat. Gedrukte stemming op de markt.
Maturity. Vervaldag.
Medio. In het midden der maand.
Meetbriel. Een document bevattende
nauwkeurige opgaaf omtrent de grootte en tonneninhoud van een schip, afgegeven door een beeedigden scheepsmeter.
Mélange. Mengsel.
Memorandum. Korte mededeeling.
Memoriaal. Hoofdboek bij dubbele
boekhouding. Het door de wet voor-
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geschreven dagboek, dat alles bevat,
wat in zaken voorkomt.
Memoriaalpost. Een post in het
memoriaal geboekt.
Mereantiel. Op den handel betrekking hebbende.
Merchant Shipping Act. Een in
Engeland in 1876 ingevoerde handelsscheepvaart-verordening, waardoor
vreemde schapen in Egelsche havens
liggende aan dezelfde wettelijke bepalingen onderworpen zijn als de Engelsche.
Merkenwet. Wet op de Fabrieks en
Handelsmerken van 3o September
1893 Stsbl. 146.
Messagerie. Fransche naam voor de
geregelde dienst tot het vervoer van
reizigers en goederen.
„MessageriesMaritimes"
Grootste Fransche trans-atlantische
stoomvaartmaatschappij.
Metaalarbitrage. In overeenstemming brengen van den wisselkoers
van edele meta/en en munten op de
eigen plaats met die van andere plaatsen.
Metaalreserve. De boven de dekking
in eene circulatiebank aanwezige hoeveelheid edel metaal.
Metalliek. Oostenrijksch staatseffect.
Metriek stelsel. Het stelsel van
maten en gewichten waarvan de meter
de basis vormt.
Middenkoers. Het gemiddelde tusschen de hoogste en de laagste koers.
Middenprijs. Zie „middenkoers".
Mijnen. Zie „afmijnen".
Mijnwaarden. Aandeelen in mijnondernerningen.
Mille, Pro of Per. Duizend, per duizend.
Minuut of Minute. Oorspronkelijke
acte.
Mio conto. Mijne rekening.
Mis. Jaarmarkt.
Miscrediet of miskrediet. Wantrouwen ten opzichte van de soliditeit.
Missive. Brief.
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MOBILIEN-NATIONALE SCHULD.

Mobilien. Roerende goederen.
Molest. Rampen welke een schip kunnenoverkomen.
Molestverzekering. Assurantie tegen schaden aan handelswaren ten
gevolge van zeerampen en oorlogstoestand.
Monometalisme. Enkele standaard
(z. d. w.).
Monopolie. Alleenhandel.
Monster. Staal.
M[onsteren. ze. Vergelijken, nazien.
2e. Zie „aan-" en „afmonsteren".
Monsterrol. Ie. De schriftelijke
overeenkomst tusschen den schipper
of de reederij en de scheepsofficieren.
2e. De lijst van eene scheepsequipage,
bevattende hunne namen, woonplaatsen, functien en gages.
Montant. Bedrag, waarde.
Mortgage. Engelsche vaam voor hypotheek.
Moratorium. Uitstel van betaling wettig toegestaan bij tijdelijke staking van
betaling of in tijden van crisis in den
handel.
Munt. Ie. Metalen geld.
2e. Plaats van aanmaak van muntspecie .
3e. Naam voor het muntstempel.
Muntarbitrage. Zie „metaalarbitrage".
Muntbiljet. Door den staat uitgegeven
papieren geld.
Munteonventie. Overeenkomst tusschen verschillende staten, dat de
munten van de eene staat ook gang-War zijn in de andere staat. De voornaamste is de Latijnsche Unie, omvattende : Frankrijk, Belgie, Zwit serland, Italie en Griekenland.

Muntpari. De verhouding, dier er bestaat tusschen de waarde van twee
munten berekend uit het gemiddelde
der wisselkoersen. We laten hier eenige
muntpari's volgen volgens de normale koersen v66r Augustus 1914 :
franc
f o.48
lire
- 0.48
peseta
- 0.48
• leo
- 0.48
dinar
- 0.48
• lei
- 0.48
• Finsche mark
- 0.48
pond sterling
- 12.10
• roebel
- 1.28
Oostenr. Kroon
- 0.50
• Deensche Kroon
- 0.66
Duitsche R. M.
- 0.59
• Portug. mil reis
- 2.69
- 1.o5
• Argent. pap. peso
• U. S. dollar
- 2.49
Mex. peso
1.24
- 1.24
• Japansche yen
Muntstelsels. Zie „M a t e n, m u nten en Gewichten". Wijkennen: Standpenningen in het
land van uitgifte wettig betaalmiddel
tot elk bedrag; is de vrije aanmunting
verbodendannoemt men ze teeke nm u n t. Pasmunt noemt men
munten voor de betaling van kleine
bedragenbestemd; deze behoevenslechts
tot een zeker vastgesteld bedrag in betaling te wordengenomen. Negoti epenningen zijn geen wettig betaalmiddel en hebben slechts handelswaarde.
Mutatie. Verandering.
Mutatierecht. Belasting op den over
gang van onroerend goed bij verkoop.

N.
Naamlooze Vennootschap. Zie
„vennootschap".
Nabeurs. De na den officieelen beurstijd gehouden beurs ; van de dan gedane
zaken worden geen beursnoteeringen

opgemaakt.
Na dato. Na dagteekening, na heden.
Natura. Niet in geld, maar in waren
of producten.
Nationale Sehuld.Zie„ Grootboeken.

NA ZICHT—NOMINATIEVE DIVIDEND AANDEELEN.
Na zicht. Op vertoon.
Nederlandsche Bank. Opgericht
ingevolge een Koninklijk Besluit van
25 Maart 1814, kreeg zij voor 25 jaar
octrooi verleend voor de uitgifte van
bankpapier. Dit octrooi is vernieuwd
in 1838 en 1852.
De operatien der Bank zullen, volgens art. 7 van de bankwet van 1863
zooals die laatstelijk is vastgesteld bij
de wet van 31 December igo3 bestaan in :
ie. Het disconteeren :
a. van wisselbrieven, assignatien en
orderbriefjes, met twee of meer solidair
verbondenen en met een looptijd niet
langer dan de gebruiken des handels
medebrengen en in geen geval langer
dan zes maanden.
b. van hier te lande binnen drie
maanden aflosbare of verschijnende
schuldbrieven of rentebewijzen zoowel van nationale als van vreemde
schuld en van soortgelijke stukken
van bijzondere lichamen of vennootschappen, altijd onder solidaire medeverbintenis van den discontant :
2e. Het beleenen :
a. Van effecten, hetzij Staatsschulden, hetzij aandeelen en obligatien
van bijzondere lichamen of maatschappijen.
b. Van goederen, waren en koopmanschappen, munt en muntmateriaa I.
3e. Den handel in goTid en zilver en
het doen verwerken en vermunten
daarvan ;
4e. Het ontvangen van gelden in
rekening-courant.
5e. Het koopen en verkoopen van
wisselbrieven en ander handelspapier,
buitenslands betaalbaar, met twee of
meer solidair verbondenen en met
geen langeren looptijd dan de gebruiken des handels medebrengen.
6e. De Bank is verplicht om den
Staat op onderpand van schatkistbiljetten, desgevorderd tot een bedrag
Hand. X, Toordenb.
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van f z5.000.000 renteloos voorschotten in rekening courant te verleenen ; eene verplichting die ophoudt, zoodra en voor zoolang het
beschikbaar metaaisaldo der Bank
beneden f io.000.000 is gedaald, of
wanneer de Stant besluiten mocht
muntpapier tnt te geven. De biljetten
der Bank mogen van geen lager bedrag zijn dan f io.—
7e. Het is de Bank bij de wet verboden zich met andere operatien dan
de hiergenoemde bezig te houden.
Nederlandsche Werkelijke Schnld.
Zie „Grootboeken".
Negotiant. Koopman.
Negotiatie. Geldleening.
Negotie. Handel.
Negotiepenning. Zie „Muntstelsels".
Nemer. Hij, die in plaats van den
trekker van een wissel het recht krijgt
ze te incasseeren.
Nering. Bedrijf, vooral kleinhandel.
Netto. Het zuivere bedrag zonder
emballage, verpakkingsmiddelen, enz.
Netto provenu. De zuivere opbrengst
van den verkoop van goederen na aftrek van alle onkosten.
Netto tarra. Het zuivere gewicht der
verpakking.
Netto vracht. Bij de berekening der
averij grosse: het zuivere bedrag der
vracht na aftrek van alle kosten.
Noch-Geschalt. Eene bepaaldesoort
tijdaffaires aan de beurzen te Berlijn
en Weenen waarbij : of de kooper het
recht heeft behalve de reeds gekochte
papieren nog een even groote hoeveelheid tegen denzelfden koers te vragen;
of de verkooper bedingt dat hij nog
een zelfde hoeveelheid tegen denzelfden prijs zal mogen leveren.
Nominale waarde. De op een effect,
obligatie, aandeel of ander geldswaardig papier, aangegeven waarde, welke
zelden of nooit met de handelswaarde
overeenkomt.
Nominatieve dividend aandeelen,
Op naam staande aandeelen in de winst.
4

so

-

NON ACCEPTATIE—ONDERPARI.
Nota. Rekening ; aanteekenine
Notaris. Openbaar ambtenaar bevoegd tot het- opmaken van authentieke acten.
Noteering. Zie „beursnoteering",
„marktprijs".
Notes. Obligaties met korten looptijd,
dus eene tijdelijke schuld.
Notitie. Lijst van te. verkoopen artikelen, bijv. bij eene inschrijving, omschrijving der kavelingen.
Nuance. Kleurschakeering.
Numeriek. Uitgedrukt in cijfers.

Non acceptatie. Een wissel weigereh
te accepteeren.
Non betaling. Een wissel niet betalen.
Non valeur. Oninvorderbare schuld,
waardeloos zijn.
Noodadres. Noemt men het door den
trekker of een endossant opgegeven
adres, waar de houder zich in geval
van non acceptatie of non betaling
kan vervoegen.
Noodlijdend. Noemt men een fonds
waarvan op den vervaldag de rente
niet kan worden voldaan.

o.
Obligaties. (Engelsch : bonds). Onder
obligatie verstaan we eene schuldbekentenis, die tot bewijs strekt dat een
geldnemer, in het stuk genoemd, eene
bepaalde som gelds in leen heeft ontvangen op van te voren vastgestelde
voorwaarden wat betreft aflossing,
rentebepaling, enz. Zie ook „aandeelen", „effecten", enz.
Octrooi. Vergunning van overheidswege verleend aan een bepaald persoon, bepaalde onderneming of instelling tot het fabriceeren en in den
handel brengen van in het octrooi
omschreven artikelen of producten.
Of ferte. Aanbieding te koop.
Of ficieele noteering. Koerslijsten
opgemaakt door beeedigde makelaars
of daartoe bevoegde vereenigingen
of corporaties.
Omissie. Weglating, verzuim, niet
vermelde zaak.
Omrekeningskoersen. Is een effect
in vreemde munt uitgedrukt dan worth
de nominale waarde ervan in Hollandsche munt uitgedrukt met behulp
van vastgestelde omrekenkoersen of
reductiegetallen. Volgens
de reglementen van de Vereeniging
voor den Effectenhandel zijn deze :
f i2.—
Pond Sterling
Frank, lire, Lei of Peseta - o.so

Gouden roebel
2.Zilveren of credietroebel - 1.28
Papieren of Assignaatroe0.36
bel
Oostenrijksche florijn
1.Oostenr. Hong. kroon
0.50
Zuid-Duitsche florijn
o.6o
Duitsche Reichsmark
2.7o
Portugeesche Milreis
2.5o
Spaansche piaster
Scandinavische kroon
o.662,'3
2.5o
Amerikaansche dollar
2.5o
Mexicaansche dollar
Omzet. Hetgeen in een zaak, in een
zekeren tijd wordt verkocht; koop en
verkoop op markt of beurs.
On call. Een geldleening voor onbepaalden tijd tot wecleropzegging door
een der partijen.
tusschenOnderhandseh. Zonder
komst van een openbaar ambtenaar.
Ondermaat. Hieronder verstaat men
eene maat beneden de eens bepaalde
bijv. door indrogen, krimi,sen, lekkage enz.; ook opzettelijk gegeven te
kleine maat.
Onderpand. Een waarde bij eene
leening tot zekerheid gegeven bijv.
gebouwen, effecten, eigendomsbewijzen, enz.
Onderpari. Koers beneden de nominale waarde.

ONDERWICHT—ONROERENDE GOEDEREN.
Onderwicht of manco. Gewichtsverschil tusschen het aangegeven gewicht op de factuur en het gewicht der
ontvangen goederen, (het laatste is het
kleinst) .
Oneerlijke concurrentie. Zoo
noemt men het pogen van een zaak
om door unfaire middelen (misleiding
van publiek, bekladden van concurrenten) zich een debiet te vormen.
Oneigenlijke verzekering. Noemt
men die verzekeringen, welke uitkeeringen doen zonder dat werkelijke
schade is geleden, (levens-, invaliditeits-, pensioen-, ongelukken- en ouderdomsverzekering) .
Ongangbaar. Geldswaarden noemt
men ongangbaar als ze geen wettig
betaalmiddel zijn of geen erkende
koers hebben.
Ongedekt. Men zegt dat geldswaardig
papier ongedekt is, als er geen zekerheid van betaling bestaat, hetzij door
de aanwezigheid van een zeker bedrag
edel metaal of door verpanding van
goederen (roerende of onroerende).
Ongeregelde goederen. Eene verzamelingkoopmansgoederen, van den
meest uiteenloopenden aard, gewoonlijk afkomstig van het opkoopen van
restanten of opruimingsartikelen van
een groote zaak.
Onkosten. Kosten welke men verplicht is te maken zonder dat men er
direct voordeel uit trekt, bijv. verzendkosten, aankoop pakmateriaal,
kantoorbenoodigdheden, huur van lokalen, enz.
Oukostenrekening. Onder dit hoofd
wordt in de boekhouding alles ondergebracht, wat ten laste der zaak komt
en niet onder een ander hoofd tehuis
behoort.
Onpersoonlijke of zakelijke rekeningen. Noemt men in de boekhouding die rekeningen welke geen betrekking hebben op bepaalde personen, firma's, enz. bijv. Kapitaalrekening, goederenrekening, kantoor-
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inventaris, enz.
Onroerende goederen. Volgens art.
562-564. B. W. wordt hieronder
verstaan :
Ie. Gronderven en hetgeen daarop
gebouwd is ;
2e. Molens, met uitzondering van
zoodanige als bij art. 516 wordt gehandeld
3e. Boomen en veldgewassen, die met
hunne wortels in den grond vast zijn,
onafgeplukte boomvruchten, alsmede
delfstoffen, als : steenkolen, veen en
dergelijke, zoolang deze voorwerpen
nog niet van den grond gescheiden
en uitgedolven zijn ;
4e. Schaarhout van kapbosschen en
bout van hoogstammige _boomen,
zoolang het niet gekapt is ;
5e. Buizen of goten, die tot waterleiding in een huis of op een erf dienen ; en, in het algemeeh alles wat
aan een erf of aan een gebouw aardof nagelvast is.
Door bestemming worden onder onroerende zaken gerekend :
fie. Bij fabrieken, trafieken, molens,
smederijen en dergelijke onroerende,
zaken, de persen, siistilleerketels, ovens
kuipen, vaten en verdere gereedschappen, bepaaldelijk tot hun wezen behoorende, al waren die voorwerpen
niet aard- of nagelvast. _
2e. Bij woonhuizen, de spiegels,
schilderijen en andere sieraden, wanneer het bout- of muurwerk waarop
zij zijn vastgemaakt, een gedeelte is
van het beschot, den muur of het
pleisterwerk van het vertrek ; al waren die voorwerpen overigens niet nagelvast.
3e. Bij landelijke eigendommen, de
mesthoop of mestvaalt tot bemesting
der landen bestemd ; de duiven tot
eene dui venvlucht behoorende ; de
konijnen in de konijnen waranda ;
de visschen die zich in de vijvers
bevinden.
4. De bouwstoffen, welke van de
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ONTBINDEN-OPSTAL.

afbraak van een gebouw voortkomen,
indien zij bestemd zijn om het gebouw weder op te trekken, en in het
algemeen, alle zoodanige voorwerpen
welke de eigenaar tot een blijvend
gebruik aan zijne onroerende zaak
verbonden heeft.
Tot de onroerende goederen worden
ook gerekend de volgende rechten :
Ie. Het vruchtgebruik en gebruik
van onroerende zaken ;
2e. Erfdienstbaarheden.
3e. Het recht van opstal.
4e. Het erfpachtrecht.
se. Grondrenten, hetzij in geld of
in natura verschuldigd ;
6e. Het recht van beklernming.
7e. De rechtsvorderingen, dienende
om onroerende zaken terug te eischen
of te doen leveren.
Ontbinden. Opheffen ; verbreken
b.v. van een vennootschap.
Onttiniken. Zich aan een verplichting onttrekken.
Onteigenen. Een andereneigenaaraan
eene zaak geven. On te igening
ten algemeene nutte ,kan
in het publiek belang van den Staat,
van een of meer provincien, van een
of meer gemeenten en van een of
rneer waterschaopen plants vinden.
Art. 1. Onteigeningswet.
Ontirangeedul. Een ceel, cedul of
document afgegeven door degenen, die
koopmansgoed in bewaring neemt,
bevattende de erkenning dat de houder
gerechtigd is om bij den bewaarnemer
zekere met name aangewezen koopmansgoederen te ontvangen.
Onvermotien. Is de toestand, waarin
iemand of erzne zaak verkeert, wanneer hij, hetzij tijdelijk of doorloopend,
niet in staat is zijne geldelijke verplichtingen na te k omen.
Opbieden. Een hocger bod doen bij
cane verkooping.
Opbod. lets bij opbod verkoopen, aan den meestbiedende
verkoopen.

Opcenten. Verhooging van het oorspronkelijke bedrag met een zeker
aantal percenten. ; vooral bij belastingen, Zie ook : „agio".
Op levering. Zijn effecten verkocht
met de bepaling, op 1 e v e r in g,
dan moet de levering geschieden uiterlijk den 2 'sten dag na het sluiten
der transactie.
Openbare schuldbrief. Certificaat
van schuld, obligatie, enz. uitgegeven
door eene staat, provincie of gemeente.
Open crediet. Zie „blanco crediet".
Open markt of vrije markt. Men
spreekt hiervan wanneer de handel
niet belemmerd wordt door de heffing van invoerrechten, accijnsen, enz.
Open polls. In de transportverzekering : een contract om gedurende
hoogstens een jear een bepaald bedrag to assureeren op verschillende
goederen, die per verschillende scheepsgelegenheid worden verzonden binnen
een bepaalden tijd.
Operatie. Handelscnderneming.
Opgeid. Ze „opcenten", „agio".
Oplaag. Aar.tai exemplaren dat bij de
uitgave van drukwerk (boeken, geschriften, couranten, circulaires, enz.)
ter zelfder tijd wordt gedrukt.
Oploopen. Grooter worden.
Op reliening. Zonder directe verrekening, op crediet.
Opriehtersaandeel. Zie „aandeel",
„vennootschappen".
Opslaan. Ie. Duurder worden in prijs.
2e. Tijdelijk bewaren in een pakhuis,
entrepot, enz.
3e. Voorraad - van jets koopen.
Ops'...afj. Ie. Pakhuis, entrepot, enz.
bewaari-Aaa.ts van kooprnansgoederen.
2e. Stijging in prijs, hoog-er loon.
3e. Opbod (z. d. w.).
Opstal. Ie. Het deel van een bouwwerk, dat boven den grond is gelegen.
2e. Inventaris benoodigd voor de
inrichtiiig eener winkel (tcor.bank,
kasten, etc. - geen koopmansgoederen).

OPTANT-PAND.
Optant. Degene die de premie betaalt
bij premiezaken in koffie.
Optic. Het recht door trooper of
huurder zich voorbehouden om tegen
denzelfden prijs de huur te verlengen
of nog een bepaalde of onbepaalde
hoeveelheid der koopmansgoederen
te koopen.
Optiegeld. Het bedrag, dat men bij
premieaffaires betalen moet om na
een bepaaldentermijn fonds op te vragen (zie „hausse premie", „call"
of of te leveren (zie „baissepremie",)
„put").
Orzler. Ie. Bevel, lastgeving.
2e. Bestelling.
3e. Bij wisselzaken : de aanwijzing
van den persoon aan wien de betaling
kan geschieden.
Orderhoek. Boek waarin de bestellingen worden genoteerd.
Orderbrielje. Zie „promesse".
Outside brokers. Makelaars, die
buiten de beurs om handelen.
Overboeken. Eigendommen, die van
eigenaar veranderd zijn op de hypotheekkantoren, in kadastrale leggers
of koopmansboeken op naam van den
nieuwen eigenaar stellen. Ook : posten
overbrengen van het eene koopmansbock in het andere. Het saldo eener
rekening zegt men niet dat „overgeboekt", maar „o vergebrach t"
wordt.
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Overdracht. Het overgeven van zijne
rechten op eene zaak aan een ander
persoon.
Overgewicht of Overwicht. Gewichtsverschil tusschen het gewicht
der ontvangen goederen en het aangegeven gewicht op de factuur (het
laatste is het kleinst. (Zie ook „ondergewicht") .
Overligdagen. Zie „ligdagen".
Overliggeld. Schadeloosstelling, welke betaald moet worden voor het te
lang in lading of lossing liggen van
schepen. Het bedraagt per dag f o.o6
per M3 voor de eerste ioo M 3 en voor
elke Ma daarboven f 0.02, evenwel
nooit minder dan f 4.— per dag.
Oververzekering. Noemt men eene
assurantie welke het beloop der waarde
of het wezenlijke belang te boven gaat.
Is alleen geldig tot de werkelijke
waarde (W. v. K. art. 253). Art. 277
W. v. K. schrijft voor dat indien verscheiden verzekeringen, te goeder
trouw ten aanzien van hetzelfde
voorwerp zijn aangegaan, en bij
de eerste de voile waarde is verzekerd, alleen deze verzekering stand
houden zal en de volgende ver
zekeraars ontslagen zijn.
Overwinst. Ie. De meerdere winst
gemaakt, boven die welke berekend
was.
2e. Woeker, te groote winst.

P.
Paclit. Een ander woord voor
„h u u r" (z. d. w.) speciaal gebruikt
voor landerijen en wat daarop groeit.
2e. De te betalen huursom.
3e. De tijd gedurende welke het
pachtcontract loopt.
Paciolo. Een Italiaansche monnik,
die omstreeks i5oo geleefd heeft.
Schrijver van het oudste werk over
boekhouden.
Pagineeren. Doorloopend nummeren van de bladzijden van een bock.

Pakhuisceel. Zie „ontvangcedul".
Pand. We vinden hieromtrent in het
B. W. art. 1196 en volg. en in het
W. v. K. art. 309, het volgende :
Pand is een recht, hetwelk de
schuldeischer verkrijgt op eene roerende zaak, die hem door den schuldenaar, of door een ander in diens
naam, tot zekerheid der schuld, is
ter hand gesteld, en aan denschuldeischer de bevoegdheid geeft om zich
bij voorkeur boven de andere schuld-
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PANDBRIEVEN—POSTBOX.

•eischers uit de- za.ak te doen betalen.
Ten einde pandrecht geldig te vestigen
is het een onmisbaar vereischte, dat
de verpande zaak worde gesteld in
de macht van den schuldeischer, hetzij
in handen van hem zelf, hetzij in
handen van een derde, die in zoodanig
geval de zaak voor den schuldeischer
onder zich houden zal. Eene uitzondering hierop vormt alleen het pandrecht op schepen, welke bij den
schuldenaar in gebruik kunnen blijven.
2e. Perceel, gebouw, huis.
Pandbrieven. Noemt men obligaties
door hypotheekbanken en soortgelijke
inrichtingen uitgegeven en waarvan
re,nte en aflossing gewaarborgd worden door het aandeelenkapitaal, de
reserve en de hypothecaire inschrijvingen.
Pandhouder. Schuldeischer wiens
vordering door een pand is verzekerd.
Papier, Wissels.
Papieren geld. Zie „bankpapier",
„muntbiljetten", „wissels", „cheques"
„effecten", enz.
Pari. Een effect staat „a pari" als het
voor de nominale waarde verhandelbaar is.
Parikoers. De door arbitrage (z. d.
w.) verkregen koers van wissels, edele
metalen, munten, effecten of goederen
door de arbitreerende plaats afgeleid
uit den prijs op een andere plaats en
de wisselkoers tusschen beide.
Pariteit. De wisselkoers van de arbitreerende plaats. Zie „parikoers".
Parquet. Deel der Parijsche beurs
bestemd voor de officieele makelaars.
Participant. Aandeelhouder.
Participeeren. Aandeel hebben.
Particuliere averij. Zie „averij".
Particuliere Rekening. Hoofd in
de boekhouding, waarin alles geboekt
wordt wat de koopman voor prive
gebraik noodig heeft.
Pasmunt. Zie „Muntstelsel".
Passagelioers. Officieel aangenomen
afrekenprijs bij de liquidatie van tijd-

affaires.
Passato. Verleden. Zie _„anno passato".
Passiel. passiva. Schulden.
Patent. Zie „octrooi".
Pauschal polis. In de transportverzekering: eene polis, waarop goederen
in het binnenlandsch verkeer tot een
zeker maximum bedrag met elk
transportmiddel gedurende een zekeren tijd kunnen worden vervoerd.
Percent. Ten honderd.
Percentage. Per honderd berekend
bedrag.
Per mille. Per duizend.
Persoonlijke rekening. Het tegengestelde van „zakelijke" of „onpersoonlijke rekeningen" (z. d. w.)
dus posten met zaken, firma's, personen, enz. behandelende.
Perte. Verlies.
Plaatsverlies of piaatsverschil.
Surplus boven het gewone incassoloon
berekend voor de incasseering van
wissels in andere plaatsen.
Plaatswissel. Wissel, waarvan trekker en betrokkene in dezelfde plaats
woonachtig zijn.
Plein pouvoir. Algeheele volmacht.
Plok. Opgeld bij openbare verkoopingen betaald aan den hoogstbiedende.
Pointeeren. Vaststellen van den vervaldag van een wissel of betaaldag
van een kwitantie.
Polis. Document, bevattende de voorwaarden waarop eene verzekering is
aangegaan; contract tusschen assuradeur en verzekerde.
Port, Porto. Vracht.
Post. Ie. Onderdeel eener rekening,
begrooting, rarning, enz.
2e. Ontvangen brieven, enz. ; posterijen.
3e. Ambt.
4e. Handelsoperafie.
Postbox, Postbus. Vakjes op postkantoren te huur en waarin de brieven voor den huurder bestemd worden gedaan, die ze zeif of door een

POSTUNIE--PRIME.
ander aan Wien hij de sleutel geeft
kan laten Galen.
Postunie. Wereldpost-overeenkomst,
to Bern gesloten q October 1874 en in
werking getreden 1 Januari 18 75•
N i e t aangesloten zijn :
Abyssinia (Ethiopia) ;
Afghanistan;
Arabic (behalve Heds jaz en Yemen,
Aden en het Britsch Indische postkantoor to Maskete. Aangenomen
worden alleen stukken bestemd voor
Lahei, Makalla en Shehr in Hadramout gelegen. Ze moeten gezonden
worden aan het kantoor to Aden) ;
Bank's eilanden;
Britsch Centraal Afrika ;
China (behalve de aldaar door de
postadministratien der Vereeniging
gevestigde kantoren to Amoy, Canton,
Changstra, Chefoo, Chinkiang, Foochow, Fort-Bayard, Hangchow,
Hangkow, Hoihow, Ichang, Kalgan,
Kiukiang, Kolldsja, KouangtchowWan, Liu-kung-tau ( Wei-hai wei),
Mongtze, Nanking, Newehwang, Ningpo, Oerga, Oeroemtsji, Pakhoi, Peking, Potsi, Shanghai, Shasi, Soochow, Swatoo, Taiya, Tchekam,
Tchonking, Tientsin, Tongku, Tsinantoo, Ts j oegoets jak, Weihsien, Wuchang, Wuhu, Yunnanf ou en de Japansche kantoren in Mantsjoerije) ;
Gilbert en Ellice eilanden ;
Ladakh (Tebet) ;
Maleische Bondsstaten ( Nigri-SembiIan, Pahang, Perak en Selangor) ;
Sultanaat Johore ;
Marokko (behalve de door de Unie
gevestigde kantoren to Alkassar, Arcila, Casablanca, Fez, Larache, Marakesch, Mazagan, Mequinez, Mogador, Oudjda, Rabat, Saffi, Tanger
en Tetuan) ;
Nieuwe Hebridef;
Noord Nigerie ;
Nyassaland Protectoraat ;
Rhodesie(Noordoosten Noordwest) ;
Salomon eilanden (zuidelijke ge-
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deelte) ;
Santa Cruz eilanden;
Tonga- of Vriendschapseilanden.
Potloodailaire. Eene of fai re, die bij
onderlinge afspraak van geen waarde
wordt verklaard, maar wel aan de
beursnoteering wordt opgegeven.
Preferent. De voorkeur genietende.
Preferente
schulden.
Ncemt men die door de wet aangewezen schulden welke voor alle andere schulden bij een faillissement
bijv, moeten betaald worden. Preferent zijn bijv.: pand- en hypothecaire
schulden, vorderingen voor 's Rijks
bedrijfs- en personeele belasting, loon
van arbeiders, huurschuld, koopprijs
van onroerend goed, etc.
Preferente
aandeelen.
Zie „aandeelen".
Premie. Belooning, prijs.
PremieaHaire. Bij een t e 1 ev e r e n premie-affaire in den effectenhandel verbindt zich de verkooper, tegen ontvangst van een overeengekomen som of premie, tot levering van zekere f ondsen binnen
een bepaalden termijn, t e r k e u z e
van den kooper en tot een
overeengekomen koopprijs.
Premieleening. Een gewone leening,
waaraan eene loterij is verbonden.
Premielot. Aandeel in eene premieleening.
Presenteeren. Een quitantie of wissel aanbieden.
Pretentie. Schuldvordering.
Prima nota. Een hulpboek_bij de
boekhouding, waarin die posten worden genoteerd, Welke niet in het kasboek, het in- of verkoopboek kunnen
worden ondergebracht.
Primawissel. Eerste oorspronkelijke
wissel. Zie ook secundo en tercowissei.
Primage. Zie „Kaplaken."
Prime. Ie. Premie..
2e. Overwaarde boven den prijs van
uitgifte.
3e. Het bedrag, waarmede in Frank-
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PRIMO—PROVENU.

rijk de standprijs van goud en zilver
moet vermeerderd wordenom den prijs
van KG. fijn te krijgen.
Primo. Ten eerste, de eerste dag der
maand.
Prima Vista. Eerste gezicht. Op een
wissel : betalen op zicht.
Prioriteit. Voorrang.
Prioriteitsobligaties of Prioriteitsaandeelen. Zie „preferente aandeelen".
Privilegie. Art. 118o B. W. noemt
privilegie een recht bij de wet toegekend aan den eenen schuldeischer
boven den anderen.
Pro eopia. Voor afschrift.

Procuratie. Volmacht tot het verrichten van daden van koopmanschap
in naam en onder verband van dengene, die de procuratie verleent.

Proeuratiehouder. Gevolmachtigde.
Pro Deo. Gratis.
Proefbalans. Zie „Dubbel boekhouden".

Pro forma rekenine. Zie „Gefingeerde rekening".
Progressieve methode. Eene methode van renteberekening in rekeningcourant, N.vaarbij men den persoon of
zaak in questie debiteert en crediteert
voor alle renten der geldsommen, die
hij schuldig is, gedurende den tijd, die
verloopt tusschen den vervaldag van
elke geldsom tot den dag, waarop de
rekening wordt afgesloten.
Prohibitiestelsel. Stelsel van bescherming door het heffen van in-,
uit- en doorvoerrechten.
Pro libito. riaa.r believen.
Pro loco. Voor de plaats van inwoning.
Prolongatie. Hieronder verstaat men
eene geldleening op onderpand van
effecten, die voor den tijd van een
maand wordt afgesloten, en na verloop van dien termijn behoudens
opzegging, telkens wederom met een
maand verlengd, geerolongeerd, wordt.
Het surplus van het pand rnoet ge-

woonlijk io% bedragen.
Prolongatiepremie. De premie, welke vow.' het prolongeeren moet worden betaald.
Prolongatierente. De rente waaronder eene prolongatie wordt aangegaan, d. w. z. die welke in de officieele prijscourant is opgegeven
als zoodanig voor den dag waarop de
prolongatie is aangegaan.
Prolongeeren. Zie „prolongatie".
Promesse, orderbiljet, orderbriefje, promesse aan order of aeeeptatie. Is een gedagteekend en onderteekend geschrift, bij hetwelk iemand
zich verbindt om, te zijner woonplaats, of ter woonplaats van een
ander binnen dezelfde gemeente of
elders, en met of zonder tijdsbepaling,
de daarbij uitgedrukte geldsom aan
de order van den nemer te voldoen,
met erkenning van genoten waarde of
van waarde in rekening (W. v. K.
art. 208)...
Proniesse diseonto. Het disconto
van promessen is steeds hooger dan
dat van wissels; het verschil bedraagt
gewoonlijk een half procent.

Per duizend.
Pro
Promotor. Iemand, die zich belast
met het plaatsen van aandeelen in eene
vennootschap.

Pro rato. Naar evenredigheid.
Proteetionisme. Stelsel van

bescherming, het tegengestelde van vrijhandel.
Protest. le Verzet.
2e Document, waarbij men verzet
aanteekent.
3e Volgens art. 182 W. v. K. door
een notaris, griffier van het kantongerecht of deurwaarder opgemaakte
verklaring dat een gepresenteerde wissel niet is geaccepteerd of betaald.
Protesteeren. Het oprnaken van een
acte van protest wegens non acceptatie of non betaling van een wissel.
Provenu. Opbrengst.
Netto provenu is de opbrengst (brut°

PROVISIE-REEDERIJ-CEDUL.
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percenten.
Proxy. Procuratie, volmacht.
Put. Baisse optic. Zie „optic".

provenu) verminderd met alle onkosten.
Provisie of Commissie. Belooning
voor het uitvoeren eener opdracht in

Q.
verlaten.
Quotisatie. Bepaling van. ieders
aandeel.
Quota, Quote. Evenredig aandeel.
Quotum. Evenredig aandeel in viinst
of verlies.

Qualilicatie. Omschrijving, benaming.
Qualiteit. Hoedanigheid.
Quantiteit, Quantum. Hoeveelheid.
Quarantaine. Ligtijd voor schepen
voordat ze eene besmette haven mogen

R.
Rabat. Korting.
Rafactie. re. Vergoeding door den
verkooper te betalen wegens beschadiging door slechte emballage, vooral
bij katoen en tabak.
2e. Eene methode van schadebepaling in de assurantiewereld.
Raiffeisen banken. Cooperatieve
voorschotbanken.
Raming. Schatting, begrooting.
Ran greg eling. Orde waarin de schuldeischers in een faillieten boedel voorkomen met aanwijzing van het bedrag,
dat ieder hunner toekomt. (Faillissementswet art. i8o).
Rata. Eevenredig aandeel.
Pro rato. In evenredigheid, in verhouding.
Realiseeren. Verzilveren of in klinkende munt omzetten van waarden.
Reassurantie. Zie „Herverzekering"
Recapitulatie. Herhaling in korte
trekken, verzameling der eindcijfers
in de boekhouding om het overzicht
te vergemakkelijken.
Receipt. Bewijs van ontvangst. Quitantie.
Receiver certificaten. Schuldbewijzen door den beheerder eener
maatschappij uitgegeven om noodzakelijke onkosten te dekken. Zijn
steeds preferent.
Recepis of Recepisse. Voorloopig

bewijs

van storting op aandeelen,
geldleeningen, enz., die
later tegen de officieele effecten worden ingewisseld.

Rechtspersoonlijkheitl. Bevoegdheid door een wet of bij Koninklijk
besluit aan een maatschappij, vannootschap, vereeniging, enz. verleend,
om in rechten op te treden.
Recief. Voorloopig bewijs van ontvangst, dat later tegen de cognossementen wordt ingewisseld.
Reclame. Is terugvordering van koopmansgoederen welke geleverd zijn,doch
waarvan de koopprijs niet geheel is betaald. Zie ook bij „faillissement" W.
v. K. art. 230--245• Ook aanmerking gemaakt op geleverde goederen
en bezwaren tegen belastingaanslagen.
Recto. Op de rechterbladzijde.
Ontvangbewijs.
Redres. Vergoeding.
Reductie. Herleiding.
Reductie getallen. Zie „omreken
koersen".
Reederij. Volgens het W. v. K. art
32o en volgende : Eene vereeniging
van twee of meer personen die voor
gezamelijke rekening een of meer
s chepenuitrusten en in de vaart brengen.
Reederij-cedul. De acte waarbij de
ledeneener reederij eene overeenkomst
treffen.
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REEEL—RENTEREKENING.

Reeel. Wezenlijk, werkelijk.
Reeele waarde. Noemt men de
handelswaarde van gelctswaardige papieren. Ze is afhankelijk van de koers.
Bijv. in de Beursnoteering van 17
April 1916 lezen wij o. a. : Ned.
W. S. f ioo— 5% — 102 1/ 4 .
H. I J. S. M. '05/08 O. —3 1 / 2 -8z.
d. w. z. Obligatien N. W. S. a
f ioo.— Nominate waarde — rentende
5% hebben eene reeele waarde van
f 102,25, staan dus boven pari.
Obligatien H. I J. S. M. leening
I905/1908 rentende 3 1 / 2 % hebben
bij eene nominate waarde van f ioo
eene reeele waarde van f 81.—, staan
dus onder pari.
Relerentien. Informatien.
Referte. Verwijzing.
Regie. Het beheer en het monopolie
van den staat om handel to drijven
in sommige artikelen. Zoo bestaat
bijv. in Frankrijk tabaksregie.
Registreeren. Het inschrijven van
akten en documenten in daarvoor beste mde openbare registers.
Retires. Art. 177, W. v. K. noemt
„regres" : het recht van verhaal van
een wegens non betaling geprotesteerde
wisselbrief, op den trekker of de endossanten, van welke hij intrekking
van den wissel en teruggave van de
hoofdsom vermeerderd met de gemaakte or.kosten kan vorderen.
Rehabilitatie. Zie onder „faillissement".
Rekening courant. Loopende rekening. Zij geeft aan de finantieele
verhouding tusschen twee personen.
(Personen opgevat in de beteekenis
van individu, handelszaak, mastschappij, vennootschap, firma, enz.).
Heti:ening-courant boeli. Het boek
waarin de loopende rekeningen tusschen de zaak, zijne klanten en levei- anciers worden geboekt.
ttekenmunt. Zie „Muntstelsels".
Relatien. Handelsbetrekkingen.
Rembours. Goederen onder rembours

zenden wil zeggen ze toezenden onder
voorwaarde, dat ze bij ontvangst betaald moeten worden.
Remise. Ie. Het overrnaken van
geld en geldswaardige papieren.
2e. De naam voor een wisselbrief,
assignatie of promesse, ten opzichte
van endossant en geendosseerde.
Remisier. Handelaar, die tegen genot van provisie beursorders vet.schaft aan een officieelen commissionair in effecten.
Remitteeren. Zenden van geld of
geldswaarden.
Rendeeren. Winst afwerpen.
Rente. Inkomsten, die iemand van
zijne bezittingen geniet; de vergoeding
die een geldschieter geniet van het
geleende kapitaal.
Renterekening. De rente van een
kapitaal k. uitstaande gedurende d
dagen a p procent vinden wij door de
for mule.
kxdxp
kxd
p
k x d 360
x
of
of
• —
360 x ioo
ioo
360
ioo
p
De berekening voor een kapitaal
uitstaande intrest op intrest (samengestelde interest) is zeer ingewikkeld,
daarom zijn hiervoor tabellen samengesteld. Wij laten bier voor 3, 4, 41/2
en 5 % de aangroeiingen volgen van
een kapitaal I. in 4o termijnen.
3 ° /o
I
2

1.03
1.0609

3
4
5
6
7
8
9

1.0927.27
1.1255.088i
1.1592.7407
1.1940.5230
1.2298.7387
1.2667.7008
1.3047.7318

Io
II
12
13
14
15

I•3439.1638
1.3842.3387
1.4257.6089
1.4635.3371
1.5125.8972
1.5579.6742

RENTEREKENING.
16
17

a
19

1.6047.0644
1.6528.4763
1.7024.3306
1.7535.0605
1.8061.1123

20
21
22
23
24

1.8602.9457
1.9161.0341
1.9735.8651
2.0327.9411

25
26
27
28
29
3o
31
32

2.0937.7793
2.1565.9127
2.2212.890 x
2.2879.2768
2.3565.655x
2.4272.6247
2.5000.8035
2.5750.8276

33
34
35
36
37
38
39

2.6523.3524
2.7319.0530
2.8138.6245
2.8982.7833
2.9852.2668
3.0747.8348
3.1670.2698

40

3.2620.3779
4 °ha
.o4

2

3
4
5
6
7
8
9
I°
12
13
14
15
16
17

1.0816

59
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1.2653.19o2
1.3159.3178
1.3685.6905
1.4233.1181
1.4802.4428
1.5394.5406
1.6010.3222
1.6650.7351
1.7316.7645
1.8009.4351
1.8729.8125

18
19

1.9479.005o
2.0258.1652
2.1068.4918

20
21
22

2.1911.2314
2.2789.6807
2.3699.1879

3.7943.1634
3.9460.8899
4.1039.3255
4.2680.8986
4.4388.1345
4.6163.6599
4.8010.2063
41/2 °le

I
2

3
4
5
6
7
8
9

1.1248.64
L1698.5856
1.2166.5290

2.4647.1554
2.5633.0416
2.6658.3633
2.7724.6978
2.8833.6858
2.9987.0332
3.1186.5145
3.2433.9751
3.3731-3341
3.5080.5875
3.6483.8110

1.045

1.0920.25
1.1411.6613
1.1925.186o
x.2461.8194
1.3022.6012
1.3608.6183
1.4221.006 x
1.4860.9514
1.5529.6942
1.6228.5305

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

1.6958.8143
1.7721.9610
1.8519-4492
1.9352-8244
2.0223.7015
2.1133.7681

2.2084.7877
2.3078.6031
2.4117.1402

2.5202.4116
2.6336.520i
2.752 x .6635
2.8760.1383
3.0054.3446
3.1406.79ot
3.2820.0956
3.4296.9999
3.5840.3649
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6o
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

I
2

3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14

3.7453. 181 3
3.9 1 3 8 .5745
4.0899.8104
4.2740.3018
4.4663.6154
4.6673.47 81
4.8773.7846
5.0968.6049
5.3262.1921
5.5658.9908
5.8163.6454
5 V.
1.05
1.1025
1.1576.25
1.2155.0625
1.2762.8156
1 .34 00 .95 6 4
1.4071.0042
1 .4774.5544
1.5513.2822
1.6288.9463
1.7103.3936

1.7958.5633
1.8856.4914

15
16
17
18
19

1.9799.3160
2.0789.2818
2.1828.7459
2.2926.1832
2.4066.1923
2.5269.5020

20
21
22

2.6532.9771
2.7859.6259
2.9252.6072

23
2$
25

3.0715.2376
3.2250.9994

25

27
28
29
30

3.3863.5494
3.5556.7269

3.7334.5 6 3 2
3.9201.2914
4.1161.3560
4.3219.4238

31
32
33

4.53 80 .3949
4.7 6 49.4 1 47

34

5. 2 533.4797

35
36

5.5160.1537
5.7918.1614

5.0031.8854

6.0814.0694
37
38
6.3854.7729
6.7047.5115
39
7.0399.8871
40
Renvooi. = Verwijzing.
Repertorium. Register.
Report. Prolongatie premie.
Representant. Vertegenwoordiger.
Request. Verzoekschrift.
Rescontre. Verrekening, afrekening.
De meest gebruikelijke rescontredagen voor tijdaffaires zijn primo
en medio iedere maand. De officieele
restcontre dagen worden jaarlijks
door de Vereeniging van den Effectenhandel vastgesteld.
Reserve. Ie. Voorbehoud.
2e. Waarborgsom van banken en
maatschapp ijen.
In Nederland kent men geen respijtdagen. In Engeland gelden 3 respijtdagen.
3e. Hetzelfdeals Reservefonds (z.d.w.)
Reservefonds. Zekerheidskapitaal
wordt gevormd om in geval van verliezen deze te kunnen dekken zonder
het aandeelenkapitaal te behceven
aan te spreken.
Reservelias. Zie „reservefonds".
Reserverekening. Het hoofd in de
boekhouding, waaronder alles wat het
reservefonds betreft wordt geboekt.
Respijt. Uitstel van betaling.
Respijtdatgen. De gebruikelijke tijd,
gedurende weiken men de betaling van
een wissel kan uitstellen.
Restantbewijzen. Bewijzen van achterstallige schuld.
Restitutie. Teruggave, vergoeding
Restorno. Het gedeelte van de reeds
betaalde premie, die de assuradeur teruggeeft indien de gesloten verzekering
geheel of ten deele komt te vervailen.
Restorneeren. ie . Een fout in de
boekhouding met behulp eener contrapost herstellen.
ze. Het geheel of gedeeitelijk annulleeren eener gesloten assurantie door
teruggave van een gedeelte der premie.

RESUME—RUL.
(W. v. K. art. 281, 282).
Résumé. Korte opsomming der
voornaamste feiten.
Retentierecht. Hieronder wordt volgens art. 8o en 81 W. v. K. verstaan
het recht dat een schuldeischbr heeft
om een pand zoolang onder zich te
houden tot eene schuld is vereffend.
Retourrekening. Ie. Rekening of
nota van teruggezonden koopwaren.
2e. De nota door den houder van
eenwegensnon-betalinggeprotesteerden
wissel gezonden aan den houder of een
der endossanten, indien hij betaling
wil verkrijgen door het trekken van
een herwissel.
Retourvracht. Noemt men de goederen, welke soms tegen verminderden
vrachtprijs door een voerman of
schipper worden mede teruggenomen.
Retourvvissel. Zie „Herwissel".
Retributie. Vergoeding.
Retroactieve verzekering. Verzekering welke ingaat op een datum
v66r dien waarop de polis is afgegeven. (W. v. K. art. 597).
Retrograde methode. Eene methode van renteberekening in rekening
courant, waarbij men voor de renteberekening uitgaat van den dag waarop
de rekening courant wordt geopend
of van den vroegsten vervaldag van een
der posten.
Revenu. Opbrengst, winst.
Revindicatie. Het terugvorderen van
eigendommen bij wanbetaling of
faillissement.
Revocatie. Intrekkingeener volmacht.
Ricambo. Herwissel (z. d. w.).
Rijzing. Stijging in prijs.
Ring. Zie „Corner".
Risico. Gevaar voor schade.
Roerende goederen. Volgens art.
565-574 B. W. worden als roerende
goederen beschouwd.
Ie. Het vruchtgebruik en gebruik
van roerende goederen. (Zie 7e).
2e. Gevestigde renten, hetzij durende of lijfrenten ;

3e. Verbintenissen en verordeningen,
die opeischbare geldsommen of roerende goederen (zie 7e) tot onderwerp hebben.
4e. Actien of aandeelen in maatschappijen van geldhandel, koophandel of nijverheid ; zelfs wanneer onroerende goederen, tot die ondernemingen betrekkelijk, aan die maatschappijen toebehooren.
5e. Aandeelen in 's Rijks schuld,
hetzij die bestaan in inschrijvingen op
het Grootboek, hetzij in certificaten,
schuldbekentenissen, obligatien of andere effecten, met de daartoe behoorende coupons of rentebewijzen.
6e. Action in of coupons van obligatien van alle andere leeningen ;
daaronder begrepen die, welke door
vreemde mogendheden zijn aangegaan.
7e. De inboedel, meubelen of huisraad, stoffeering, enz.
Roode getallen. In de rekening courant met roode inkt ges:hreven getallen aangevende die posten, welke
vervallen na den dag, waarop deze
wordt afgesloten.
Roue; koop. Geld dat men geeft om
een koopcontract te vernietigen.
Royalty. Aandeel in den verkoopprijs.
Royementskosten. Het recht dat
men moetbetalen aan een administratiekantoor om tegen afgifte der certificaten een gelijk nominaal bedrag
aan oorspronkelijke effecten terug te
krijgen.
Ruilhandel. De handel, waarbij men
waren tegen andere koopmansgoederen inwisselt.
Bulling. Volgens B. W. art. 1577—
I 582. Eene overeenkomst,waarbij twee
partijen zich wederkeerig verbinden
elkander de eene zaak inplaats van de
andere te geven. Wat verkoopbaar is,
is ook vatbiaar voor railing. De wettelijke bepalingen omtrent koop en
verko op zijnook op ruiling toeoasselijk.
Rul. Groote omzet van sommige
artikelen.
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SAFE—SELF BALANCING LEDGERS.

s.
Safe. Brandkast, brandvrije kluis.
Safe-deposit. Brandvrije kluis
verdeeld in. loketten, welke aan
pgrticulieren op overeen te komen voorwaarden tegen vergoeding
worden verhuurd.
Saldo. Overschot, uitkomst eener
rekening of van een balans.
Sale. Verkoop.
Salva remissione. Met voorbehoud
van terugzending.
Salvo errore et omissione. Behoudens fouten en weglatingen.
Schade. Nadeel, verlies.
Schadepapieren. Officieele opgave
van geleden verlies.
Schaderekening. Specificatie en ta.xatie van geleden schade.
Schadevergoeding. Teruggave van
het bedrag der geleden schade.
Schatkistbiljetten. Volgens de wet
van 4 April 187o is de regeering gemachtigd schatkistbiljetten uit te
geven tot een bedrag van f 4.0oo.000
om in de behoeften van 's Rijks kas
te voorzien of tot een hooger bedrag
ter dekking van tekorten als anderszins, mits bij bijzondere wet bepaald.
12
Schatkistbiljetten worden voor
maanden uitgegeven a. pari ten bedrage van f ioo.— of veelvouden
daarvan.
Schatkistpromessen. Zie „Schatkistbiljetten". Hun bedrag is evenwel
f i000.— of veelvouden daarvan.
Schatter. \Naardebepaler. Zie ook
„expert"".
S cheeps j ournaal. Het dagboek,
waarin de schipper alle. bijzonderheden van de reis oeteekent. Het bijhouden hiervan is verplicht. (Art.
358, W. v. K.).
Scheepsniakelaar. Zie „Cargadoor".
Scheepspapieren. Art. 357, W. v.
K. noemt de volgende verplichtend :

Ie. De brief van opdracht of bewijs
van eigendom van het schip, of wel
een gelegaliseerd authentiek afschrift
daar van :
2e. De zeebrief.
3e. De monsterrrol.
4e. Het manifest.
5e. De cognossementen en chertepartijen.
6e. Het Wetboek van Koophandel.
Scheepsverband. Scheepshypotheek.
Scheepsverhandbank of Scheepsverbandmaatschappij. Bank die
hypotheek verleent op schepen.
Scheepsverklaring. Verklaring die
elke schipper binnen driemaal vier
en twintig uur na aankomst in eene
haven moet afleggen onder overlegging van het scheepsjournaal.
Zij moet bevatten.
Ie. Plaats en tijd van vertrek.
2e. De genomen koers.
3e. De gelooeen gevaren.
4e. Ongeregeldheden, die aan boord
hebben plaate gehad.
5e. Verdere merkwaardigheden van
de reis. (W. v. K. art. 379).
Scheider. Beroepssmelter van edele
metalen en gieter van baren.
Schoorsteenpapier. Wissels niet
getrokken tegen uitzending van goederen of effecten.
Schuldbrief. Schuldbekentenis.
Sconto. Disconto.
Scrips. Bewijzen, die op een later
tijdstip, Of tegen geld, 6f tegen nieuwe
aandeelen kunnen wc,rden ingewisseld.
Seeunda. (W. v. K. art. 103). Tweede
wissel, eensluidend met den prima (z.
d. w.).

Securiteit.Pand,waarborg,zekerheid.
Self balancing ledgers. Sub-grootboeken, waaruit men, door eene
sluitrekening op zich zelf in te voeren,een proefbalans kan opmaken. Deze sluitrekening geeft het saldo aan

SEMESTER—STATUTEN.
dat in het algemeene grootboek aan de
tegenovergestelde zijde komt te staan.
Semester. Half jaar.
Sequestratie. Volgens B. W. art.
1767. Bewaargeving door overeenkomst of op rechterlijk bevel van
goederen waarover geschil bestaat,
totdat dit is opgeheven.
Servituut. Erfdienstbaarheid.
Settlements days. De dagen die op
de Londensche beurs ter vereffening
van verschillende rekeningen worden
gebruikt. Twee per maand.
Share. Aandeel.
Shilling per cent. Wijze van premieberekening in Engeland door - aantegeven hoeveel shillings en pence
per ioo £ moeten worden betaald.
Short. In Amerika = baissier.
Slap. Is de markt wanneer er weinig
wordt verkocht.
Solvabel. In staat om te betalen.
Solvabiliteits verzekering. Noemt
men een tweede verzekering van hetzelfde voorwerp bij een andere maatschappij onder beding dat de assuradeur alleen dan behoeft uit te betalen
als de eerste verzekeraar onmachtig
is tot betaling.
Solvent. Geschikt voor crediet.
Sorteering. Verscheidenheid van goederen.
Sortiment. Volledige sorteering goederen van een soort.
Souche. Dat gedeelte van een couponboekje, dat vast blijft zitten, als de
quitantie, rekening, coupon enz. emit
gescheurd is.
Specie. Klinkende munt.
Specificatie. Gedetailleerde opgave.
Specimen. Monster.
Speculant. Iemand, die winst tracht
te trekken uit omstandigheden. Hij rekent er op, dat het een of ander zal gebeuren waardoor zijne s p e c u 1 at i e vruchten zal afwerpen. Bij het
speculeeren hoopt men op
groote winst, doch de kans op ernstig
verlies is niet uitgesloten.
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Spillage. Het verlies aan handelswaren gedurende het vervoer.
Spoorwegwaarden. Aandeelen in
spoorwegondernemingen.
Staal. Monster, speciaal van stoffen,
papier, enz.
Staatsschulden. Effecten, enz. door
den Staat uitgegeven.
Staatspapieren. Zie boven.
Stabiel. Standvastig.
Staffelmethode. Methode van rente
berekening bij rekening-courant, waarbij men bij elke wijziging het saldo
bepaalt en daarvan de rente berekent
gedurende den tijd dat het uitstaat.
Stagnatie. Stremming.
Stam actie. Oorspronkelijk aandeel.
Standaard. Zie „enkele, dubbele en
hinkende of kreupele standaard".
Standaardmunt. Standpenning.
Zie „Muntstelsels".
Standvastige deelers. Voor renteberekeningen, het jaar op 36o dagen
gerekend.
1
1

/ 4%

12 %

— 2880
—

1 44 0

72 0

,/,% - 480
I
- 360
I 1 / 2 % - 240
2 % - 180
8

1 44
120
31 / 2 % - I o2.86
21

/2% -

3 % —

go
4 °;`,, —
So
41 /2% —
5 % — 72
65.46
51/2% —
6 %— 6o
6'12% —
55.38
5 1 .43
7 % —
Stapelartikelen. Goederen, die de
voornaamste uitvoerartikelen van een
land zijn.
Stapelplaats. Plaats wear goederen
opgelegd worden tot hunne verzending.
Stationair. Blijvend, onveranderlijk.
Statuten. Voorwaarden, bepalingen
en wetten, de voorschriften omtrent
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STELLAGE—SUPERDIVIDEND.

werking en beheer eener naamlooze
vennootschap bevattende.
Stellage. Premieaffaire metvrije keus.
Stellionaat. Hieronder verstaat men
in rechten het verkoopen of met hypotheek bezwaren van een onroerend
goed, waarvan men weet dat men de
eigenaar niet is benevens het als vrij
aanbieden van onroerende goederen,
die met hypotheek zijn bezwaard of
het opgeven van minder hypotheek
dan in werkelijkheid op het goed is gevestigd. (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering art. 7I 1) .
Stempelmerken. De door het Rijk
vastgestelde merken welke voor de
waarborg van Gouden en Zilveren
werken worden gebruikt.
Stijf. Men noemt de markt stijf als de
goederen tegen den gevraagden prijs
of hooger worden omgezet.
Stifle vennoot. Commanditaire venfoot. Zie „Vennootschappen".
Stipuleeren. Vaststellen: van prijzen,
voorwaarden , enz.
Stock. Voorraad, kapitaal, effecten.
In Amerika bonds op naam.
Stock Exchange. Effectenbeurs.
Stockbroker. Makelaar in effecten.
Stockjobber. Effectenhandelaar.
Stop - loss orders. Limites (z. d. w.)
tot sluiEng eener openstaande positie
net beperkt verlies. Hunne bedoeling
is het verlies to beperken bij teruggaande koerscn.
Stornopost. Een contrepost in de
boekhouding om een fout te herstelien.
Storten en tarren of storten en
Wet-jell. Het leegmaken van vaten,
ksten, baler. enz. om het tarra to bepaler).
Storting. Galeeltelijke betaling.
Straddle. Soort prernieaffaire aan de
New Yorksche beurs, waarbij de speculant de voorwaarde stelt de fondsen
tegen den koers van den dag te mogen
leveren of ontvangen.
S trontivonder (W. v. K. art. 551).

De ambtenaar belast met de zorg voor
onbeheerde schepen en aangespoelde
goederen.
Strijk- of trekgeld. Premie die in
sommige plaatsen bij de verkooping
van huizen of landerijen wordt uitgekeerdaan den inzetter of opbieder.
Strooman. Iemand, die zijn naam
leent voor de een of andere zaak,zonder
er finantieel bij betrokken te zijn.
Stukgoederen. Noemt men goe-deren, waarvan de hoeveelheid niet
wordt bepaald naat de maat of het
gewicht, maar near het aantal stuks.
Stuwadoor. Scheepsbevrachter.
Stuwage. Het laden van een schip.
Submissie. Aanbesteding.
Subsidiair. In de plaats tredend.
Subskiie. Ondersteuning.
Successie. Erfopvolging.
Successierecht is een belasting,
die geheven wordt van alles wat
geerfd of verkregen wordt uit den
boedel van een ingezetene des Rijks
door zijn overlijden.
De betaling moet geschieden binnen een maand na de aangifte
(de z.g: successie-memorie). Wordt
niet op tijd betaald, dan is een
boete van io% verschuldigd.
Net recht is hooger naarmate er
minder bloedverwantschap bestaat
tusschen den overledene en zijne
erven. De voigorde is : z. Kinderen en echtgenooten, waar kinderen
in leven zijn ; 2. bloedverwanten
in de rechte opgaande lijn ; 3. echtgenooten als geen kinderen in leven
zijn ; 4. broeders en zusters ; 5. kinderen en kleinkinderen van broeders
en zusters, ooms en moeies, oudooms en oud-moeies ; 6. alle bierboven niet genoemde gevallen.
Suecursale. Filiaal, hulp- of bijbank of kantoor.
Supercargo. Ambtenaar belast met
het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de lading van een schip.
Superdividend. Extra dividend.

SUPPLEMENTOIR-TIJDAFFAIRES.
Supplementoir of suppletoir. Aanvullend.
Surplus. Overschot. Bedrag dat de
waarde van een pand hooger moet zijn
dan de daarop geleende som.
Surseance van betaling. De rechtbank kan aan een debiteur toestaan om
gedurende een bepaalden tijd de betaling zijner schulden uit te stellen, wanneer hij aantoont, dat hij, ofschoon
nu niet in staat te betalen, dit over
eenigen tijd wel zal kunnen doen. De
grootste meerderheid der schuldeischers
moet hierin toestemmen. We kennen
surseance
voorloopige
en de f ini tie v e. Acht de rechtbank de aanvraag gegronad en stemt
de meerderheid der crediteuren toe,dan
verleent zij eerst voorloopige surseance
en benoemt een of meer bewindvoerders om met den debiteur het beheer
te voeren en tevens een of meer deskundigen om verslag over den toestznd uit te brengen binnen bepaalden
tijd. Is dit rapport gunstig dan wordt de
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definitieve sunseance uitgesproken,
die evenwel niet langer dan jaar
mag duren. Gev o igen der surseance zijn, dat de debiteur zoolang
zij duurt niet tot betaling zijner
schulden kan worden gedwongen
en zonder toestemming der bewindvoerders geen daden van beheer of beschikkirig over zijn vermogen mag verrichten. De surseance
we rk t n iet ten aanzien van belastingen, vorderingen gedekt door
pand of hypotheek, arbeidsloon, huur
pacht, enz.
Symbolisehe levering. Levering
door het overgeven van de sleutels van
het gebouw, waarin de goederen zijn
opgeslagen. (B. W. art. 667).
Syndieaat. Vereeniging van bankiers,
fabrikanten, kooplieden, patroons of
werklieden teneinde algemeene belangen van hun vak te bevorderen.
Sysee Silver. Chineesch zuiver zilver, bevat gewoonlijk eene kleine hoeveelheid gaud, gehalte van + 0,985.

T.
Tabel. Overzichtsstaat.
Talon. Strook onder aan de couponbladen van effecten, tegen inlevering waarvan men een nieuw
blad coupons kan krijgen.
Tantieme. Aandeel in de winst.
Tarra. De emballage. Verschil tusschen bruto- en netto gewicht.
Nett o tar r a. Werkelijk gewicht der verpakking.
Us° tar r a. Volgens geldende gewoonten in percenten van het bruto
gewicht uitgedrukte tarra.
gereduceerde tarra. Tarra
herleid en uitgedrukt in de gewichtseenheid der plaats van bestemming.
Gemiddelde of geregueerde ta r r a. Tarra berekend
met het gemiddelde gewicht van ledige vaten, kisten, enz. tot grondslag.
Tarren. De tarra bepalen.
Hand. Woordenb.

Tax. Belasting.
Taxateur. Schatter.
Taxatie. Schatting, waardebepaling.
Taxeeren. Waarde schatten.
Tekenmunt, Teekengeld. Zie
„Muntstelsels".
Tendentie. Tendenz. Stemming ter
beurze.
Termijn. ie. Bepaalde tijd.
2e. Gedeeltelijke betaling.
Termijnhandel. De levering behoeft bij deze soort handel niet direct,
doch eerst na verloop van eenigen
tijd te geschieden.
Tertia wissel. Derde wissel. Zie
„ Prima" en „Secunda".
Th e s am ie. Bewaarplaats van gelden.
Thesaurier. Penningmeester, Schatbewaarder.
Ticket-day. Zie „rescontre" (dagen).
Tijdallaires. Hieronder verstaat men

5
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in den fondsenhandel,die handelsovereenkomsten welke eerst over een zekeren tijd tot stand komen. Op het oogenblik der transactie behoeft de kooper
dus geen geld en de verkooper geen
papieren te hebben. Men zoude ze
kunnen noemen een weddenschap op
den loop der koersen, beursspel, speculatie. Zie ook : „premie-affaires",
„haussier"
„rescontre(dagen)"
„baissier", „bear", „con„bull",
tramineur", in Blanco verkoopen",
„in den wind gaan", enz.
Toebeurs. Elkander betalen zonder
geld, samen verrekenen.
Toeslag. Ie. Overwicht.
2e. Toewijzing bij eene verkooping.
Tolcoupons. Coupons van Russische
leeningen, waarmede men de invoerrechten aan de Russische douane kan
voldoen.
Tonnage. Havengeld, afhankelijk van
de grootte van het schip.
Tontine. Kapitaal door verschillende
personen bijeengebracht, waarvan de
voordeelen door den langstlevenda
worden gen oten.
Toonderpapieren. Geldswaardige papieren uit te betalen „aan toonder".
Traag. Weinig kooplust.
Trade. Handel.
Trade mark. Handelsmerk.
Trader. Ie. Handelaar.
2e. Koopvaardijschip.
Trade(s)-union = Vakvereeniging.
Traliek. De plaats waar men de
grondstoffen geschikt maakt voor het
gebruik in fabrieken.
Traite. Wissel of assignatie.
Traterekening. De rekening in de
boekhouding waarop alle wissels worden genoteerd. Ze worden geboekt als

„te betalen wissels" en „geaccepteerde
wissels".
Transactie. Handelsonderneming.
Transfer. Overschrijvingsbiljet van
eigendommen van den verkooper op
den kooper.
Transferee. De kooper,zie„transfer".
Transferor. De verkooper, zie „transfer".
Transito. Doorvoer.
Transitohandel. Doorvoerhandel.
Transporteeren. Het overbrengen
naar een nieuw folio van het saldo
eenerrekeningin de b oeken ; ver voeren.
Transport. se . Vervoer.
2e. Zie „Transporteeren".
Transpatverzekering. Assurantie
tegen het gevaar voor schade bij het
transport van goederen,ter zee of te land.
Trasseeren. Een wissel trekken.
Trekken. Eenwissel opiemandafgeven.
Trekker. Hij, die den wissel afgeeft.
(W. v. K. art. io4 en volgende), de
schuldeischer dus.
Trimester. Kwartaal.
Triplo. Drievoudig.
Trust. Vereeniging van ondernemers
van het zelfde vak, met de bedoeling
de concurrentie op te heffen, risico
van den handel te verminderen en
hunne gemeenschappelijke belangen te
behartigen.( Zie„kartel" „,syndicaat") .

Trustee. Wanneer van eene obligatieleening, onderpand is aangewezen
ter dekking van de hoofdsom en van
de renten, dan wordt veelal een
„trustee" benoemd, d. w. z. een pers oon of firma, die er voor waakt, dat
de rechten der obligatiehouders, beschreven in de zoogenaamde „t rust
a c t e" behoorlijk worden nagekomen .

U.
lUitgestelde schuld. Noemt

men
eene zoodanige schuld, waarbij de
schuldenaar aan zijne verplichtingen
ten opzichte der s chuld niet voidoet.

I:Woven Persoon, die zijn vak maakt
van het in den handel brengen van
nieuwe boek-, muziek of plaatwerken.

UITGIFTE-VENNOOTSCHAP.
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Uitvoerpremie. Door den Staat betaalde toelage voor den uitvoer van
enkele artikelen.
Uitvoerrechten. Belasting op den
uitvoer van sommige artikelen.
Ultimo. De laatste dag der maand.
Ultimo wissel. Wissels, betaalbaar
op den laatsten dag der maand.
Uniformdatum. Gemiddelde vervaldag.
Unit. Eenheid.
Unitprijzen. Eenheidsprijzen.
Urgent. Dringend.
Usance, Usantie. Handelsgebruik,
niet wettelijk voorgeschreven, wel door
de wetgeving erkend.
Uso. Volgens W. v. K. art. 152. Voor
in Nederland betaalbare wissels, een
termijn van 3o dagen.
Uso tarra. Zie „tarra".
Ut retro. Als op de keerzijde.
Ut supra. Als boven.

Uitgifte. De koers van uitgifte van
handelspapier is die koers, waaronder
het in den handel wordt gebracht.
Uitklaren. Het aangeven van naar
het buitenland vertrekkende schepen
en der daarin geladen goederen bij den
fiscus, ten einde de benoodigde papieren te ontvangen.
Uitsehieten. De minderwaardige en
bedorven exemplaren uit eene partij
koopwaren uitzoeken.
Uitschot. Ie. Voorgeschoten gelden.
2e. Minderwaardige artikelen, overschot, het uitgeschotene (zie „uitschieten").
Uitslaan. Verkoopen uit een pakhuis
of entrepot.
Uitvoer. Hetvervoeren van koopmanswaren naar het buitenland.
Uitvoerhandel. Handel in voortbrengselen van het eigen land naar het
buitenland.

v.
Valeur. Waarde, geldswaardig papier ;
non-valeur, waardeloos.
Valuta. Wisselkoers.
Valvatie. Waarde bepaling (van munten).
Vast. De markt is vast als de prijzen
standvastig zijn.
Vaste valuta. De vaste waarde van
vreemde munt. Zie„ Reductiegetallen".
Vaste waarde in het binnenland.
Hiervan wordt gesproken wanneer
men bij de koersnoteering in een land
het veranderlijk wisselbedrag in vreemde munt aangeeft, dat men voor een
vaste som binnenlandsch geld kan
k rijgen.
Vaste' waarde in het buitenland.
Nu geeft men het veranderlijk bedrag
in eigen munt aan,dat men voor een
vast bedrag in vreemde munt kan
krijgen.
Veem. Eene naamlooze vennootschap, die er haar beroep van maakt
om koopmansgoederen te bewaren en

te bewerken.
Veilen. Verkoopen in het openbaar.
Veiling. Openbare verkooping.
Veilingskosten. Onkosten te betalen
voor het openbaar verkoopen van
goederen.
Vendu, Vendutie. Openbare verkooping van roerend goed.
Venduhouder. Iemand die zich belast met den openbaren verkoop van
roerend goed.
Venduhuis. Openbaar verkooplokaal.
Vennoot. Zie „Vennootschap".
Vennootschap. Art. 1655 B. W.
zegt,dat indien twee of meer personen
zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk
om het daaruit ontstane voordeel met
elkander te deelen een m a a t s chap
of vennootschap ontstaat. Art. 1 4,
W. v. K. noemt drie soorten van
vennootschappen :
ie. De vennootschap onder firma.
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2e. De vennootschap bij wijze van
geldschieting, compagnieschap of commandite genaamd. _
3e. De naamlooze v e nnootschap.
De cooperatieve vereenig in gen zijn geregeld bij de wet
van 24 November 1876.
Toepasselijk op al deze vennootschappen is het bepaalde omtrent
burgerlijke maatschappijen vervat in
art. 1655 en volgende B. W. tenzij
het W. v. K. anders bepeelt.
A d.
De vennootschap onder
firma wordt aangegaan tusschen
twee of meer personen met het
doel onder gemeenschappelijken naam
handel te drijven. Deze overeenkomst
moet neergelegd zijn een authentieke akte. Deze akte moet in haar
geheel worden ingeschreven bij de
arrondissementsrechtbank onder wien
zij ressorteert of bij gebrek van dien
ter griffie van het kantongerecht. Men
kan ook volstaan met de inschrijving
van een uittreksel der akte mits
bevat :
a. Den naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de vennooten.
b. De opgave der firma, met aanduiding of de vennootschap is algemeen of niet ; zoo niet opgave van
den bijzonderen tak, waarin ze zal
handel drijven.
c. Indien een of meer der vennooten
van de teekening der firma zijn uitgesloten, de opgave van hunne namen.
d. Den tijd van duur der vennootschap.
e. Alles wat voor derden noodig is te
weten.
Een dergelijk uittreksel is voor ieder
verkrijgbaar en rnoet gepubliceerd
worden in de ,Staatscourant en in een
der nieuwsbladen van de plaats of
plaatsen waar de vennootschap is gevestigd.
De firmanaam eener ontbonden

vennootschap lean door overeenkomst
met den uitgetreden vennoot of met
toestemming der erfgenamen in geval
van overlijden worden voortgezet of
bestendigd. Waar van ook ins chr ijving
en publicatie verplichtend is.
A d. 2e. De commandite wordt aangegaan tuss chen e en of meer personen, die
aansprakelijk zijn en anderen die als
geldschieters fungeeren. De commandite vennoot mag geen daden van beheer verrichten. De commanditaire
vennoot draagt niet verder in de verliezen die geleden mochten worden,
dan tot het bedrag waarvoor hij in
de vennootschap heeft deelgenomen.
A d. 3e. De Naamlooze Vennootschap heeft geen firmanaam en
draagt ook niet den naam van een
der vennooten. Zij moet worden aangegaan bij notarieele acte. Zij moet de
Koninklijke Bewilliging hebben om
van kracht te zijn. Ze moet worden
ingeschreven en gepubliceerd. Het
kapitaal van een naamlooze vennootschap wordt verkregen door de uitgifte van aandeelen en obligatien op
naa,m of in blanco. De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan
voor het bedrag van hun aancleel. Is
een aandeel nognietvoIgestort, zoo blij ft
de inschrijver aansprakelijk voor de
verdere stortingen. Is de overdracht
van een niet volgestorte obligatie op
een ander geschied met toestemming
van het bestuur en de commissarissen
der naamlooze vennootschap, dan is
de nieuwe eigenaar aansprakelijk voor
de verdere stortingen en de oorspronkelijke inschrijver van zijne ‘Terplichtingen ontheven. Het beheer geschiedt
door een meestal uit de aandeelhouders
gekozen bestuur en een of meer commissarissen, die het bestuur weer kunnen controleeren. Is het maatschappelijk kapitaal der vennootschap door
verlies tot de heift ingekrornpcn dan
moet hiervan aangifte worden geda,an
bij de rechtba.nk en in de nieuwsbiaden.

VERBAND-VERSCHOT.
Is het verlies gestegen tot 75 % dan
wordt de vennootschap van rechtswege als ontbonden beschouwd.
Verband. Onder verband staan goederen als ze in pand zijn gegeven of met
hypotheek belast.
Verbodemen. Bodemerij van een
schip.
Verdisconteeren. Verkoopen van
wissels tegen ontvangst van contante
waarde. In disconto (z. d. w.) geven.
Vereffenen. Afbetalen, afhandelen.
Vergelijk. Minnelijke schikking. (Zie
ook „faillissement").
Verhaal. Schadeloosstelling eischen.
Verhuren. De handeling van in huur
(z. d. w.) geven.
Verhypothekeeren. Met hypotheek
belasten.
Verifieatie. Vergeiijken, onderzoeken
(Zie ook „faillissement).
Verificeren. De juistheid nagaan.
Verificateur. Ambtenaar die de
echtheid of juistheid van iets onderzoekt.
Verjaring. Volgens het B. W. art.
1983 en volgende :
Het vervallen van rechten of vorderingen na verloop van zekeren
bij de wet bepazaden tijd.
Rechtsvorderingen: zakelijke en burgerlijke: na 3o jaar ; van
onderwijzers wegens bij de maand
gegeven lessen ; herbergiers en tafelhouders wegens kost en inwoning ; arbeiders en handwerkslieden wegens
loon : na een jaar.
Van artsen, heelmeesters, apothekers,
deurwaarders, kostschoolhouders en
dienstboden na twee jaar ; van advocaten en procureurs na twee jaar van
a f den dag dat uitspraak i s gedaan of de
partijen eene schikking hebben getroffen. Van onafgedane zaken na tien
jaar.
Van notarissen na twee jaar.
Van timmerlieden, metselaars en
andere werkbazen, wegens betaling
van leverantien en loonen ; van koop-
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lieden voor de handelswaren aan particulieren of kooplieden, die niet denzelfden handel drijven : na vijf jaar.
Interessen van altijddurende renten of
lij frenten ; jaarwedden , huurprijzen
van huizen en landgoederen, interessen van geleende gelden en in het algemeen van alles wat per jaar of in kortere termijnen betaalbaar is : na vijf
jaar.
De verjaring wordt gestuit als de
bezitter gedurende meer dan een jaar
van het genot der zaak is beroofd.
De wet maakt enkele uitzonderingen
Zoo bestaat geen verjaring tegenover
minderjarigen, zij, die onder curateele gesteld zijn, tusschen echtgenooten, enz.
Verkavelen. In partijen, perceelen of
kavelingen indeelen.
Verkoopboek. Hierin worden alle
door den koopman verkochte goederen
genoteerd.
Verkooper. Hij, die verkoopt moet
duidelijk aangeven waartoe hij -sick
verbindt, alle onduidelijkheid wordt to
zijnen nadeele uitgelegd.
Verkoophuis. Een gebouw waarin
op bepaalde tijden openbare verkoopingen plaats vinden.
Verkooprekening. Rekening actuur gezonden aan hem, voor 4ens
rekeningmen goederen verkocht lit.
Het bevat het bruto verkoopsbedrag,de
onkosten van den verkoop,de provisie
of het commisieloon.
Verlegen. Noemt men goederen, die
door het liggen zijn bedorven.
Verlies. Het bedrag, dat het debet het
credit overtreft of de verkoopprijs
kleiner is dan de inkoopprijs van een
artikel.
Vermogen. Bezit, activa.
Verpanden. De handeling van het in
pand (z. d. w.) geven.
Verrekenen. Vereffenen.
Verschepen. Per schip vervoeren.
Verschot. Groote sorteering van goederen.

VERSNIJDEN-VRAAG EN AANBOD.
Versnijden. Vervalschen (van dranken door bijmenging met water).
Verso. De linker bladzijde van een
boek of vel papier.
Verte. Keerzijde.
Vertegenwoordiger. Agent.
Vertoon. Een wissel op vertoon betaalbaar, moet betaald worden zoodra
hij wordt aangeboden.
Verval. Achteruitgang ; fooi.
Vervaldag. De dag waarop een geldswaardig papier (wissel, coupon, enz.)
of schuld betaald moet worden.
Vervolgboek. In den boekhandel het
boek waarin de levering der achtereenvolgens verschenen en verschijnende
afleveringen van periodieken aan de
abonne's worden geboekt.
Vervraehten. Een schip verhuren
om goederen te verzenden.
Vervrachter. Verhuurder van transportschepen .
Verzekeraar, Assuradeur. Hij, die
zich tegen een van te voren bepaalde
vergoeding (premie) verbindt den verzekerde een bepaalde of te bepalen
schadeloosstelling te geven bij verlies,
s chade, enz.
Verzekering. Zie „Assurantie",
„Brandverzekering", „Zeeverzekering", enz.
Verzilveren. Geldswaardig papier in
klinkende munt omzetten.
Vice versa. Heen enterug, over en weer ..
Vigeeren. Van kracht zijn ; v i g e er ende jurispruden tie, van
kracht zijnde wetsuitlegging.
Viseeren. Voor gezien teekenen.
Visie. Inzage.
Visitatie. Onderzoek van koopwaren
door beambten der douane.
Vista of a Vista. Op wissels en ander
geldswaardig papier : op zicht, op vertoon betalen.
iilottende schuld. De door een
Staat gemaakte schuld om tegemoet te
komen aan een tijdelijke schaarste in
rnunt (schatkistbiljetten, papieren geld,
enz.) .

Volgbriefje. Bewijs van aflevering.
Volmacht. Mandaat, procuratie. Zie
ook „lastgeving". Zij bevat gewoonlijk:
ie. De verklaring van den lastgever,
dat hij den lasthebber volmacht geeft,
om in zijne naam een of meer zaken
te verrichten.
2e. Den naam en de . woonplaats
van den lasthebber.
3e. Den naam en de woonplaats van
den persoon, met wien de gevolmachtigde, namens den lastgever te doen
hee ft.
4e. De verklaring van den lastgever,
dat hij zijne goedkeuring zal hechten
aan alles, wat de gevolmachtigde
krachtens zijne volmacht uitvoert ;
se. Den naam van de plaats en den
dag der afgifte, alsmede de onderteekening van den lastgever.
Volstorten. Door bijbetaling van het
ontbrekende de nominale waarde van
een aandeel aanvullen.
Volwiehtig. Het vastgestelde gewicht
bezittende ; wordt vooral van munten
gezegd.
Voorkoop. Goederen, die met de bedoeling om ze weer te verkoopen voor
het openen der markt worden gekocht.
Voorloopill genoteerde fondsen.
Noemt men die fondsen, waarvan
de opname in de officieele prijsnoteering is aangevraagd en waaromtrent
de beslissing nog niet is gevallen, de
z. g. bijwagen.
Voorschot. Geld dat reeds ontvangen
is op to verdienen loon of te ontvangen verkoopsom.
Voorsehotbank. De bank verstrekt
voorschotten' tegen rente aan den
kleinen burgerstand, vooral aan
neringdoenden.
Vraag en aanbod. De wet welke de
prijzen van handels- en nijverheidsproducten beheerscht. Hoe grooter
aanbod en hoe geringer vraag, hoe
lager de prijs wordt. Prijsstijging is
een gevolg van groote vraag en gering
aanbod.

VRACHT—WETTELIJKE BEPALINGEN,
Vracht. De lading zelve of de kosten
van transport.
Vraehtbrief. Schriftelijke overeenkomst tusschen afzender en expediteur. Zij moet behelzen :
ie. De benaming en het gewicht of
de maat der te vervoeren goederen.
2e. Den naam van den persoon aan
wien het goed gezonden wordt.
3e. Den naam en de woonplaats van
den voerman of den schipper.
4e. Het bedrag van het vrachtloon.
se. De dagteekening.
6e. De onderteekening van den afzen-
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der of van den expediteur.
De expediteur moet den vrachtbrief in
een daarvoor bestemd register inschrijven. (Art. 9o, W. v. K.).
Vrachteontract. Zie „Chertepartij".
(z. d. w.).
Vrachtverzekering. Verzekering van
te verdienen vracht.
de op eene
Vrijhandel. Handel niet belemmerd
door in- en uitvoerrechten.
Vruchtgebruik. Een zakelijk recht,
om van eens anders goederen de opbrengst te mogen genieten. (B. W.
art. 8o3-864).

W.
Waag. Een veelal op marktplaatsen
aanwezig gebouw waarin goederen en
varkens kunnen worden gewogen. De
Waag staat onder beheer der gemeente.
Waagbriefje. Verklaring omtrent het
gewicht, afgegeven door den waag,meester.
Waarborg. Zekerheidsstelling, borgstelling.
Waarborgfonds. Som gelds bijeengebracht door de belanghebbenden
in eene finantieele onderneming teneinde den inleggers de ongeschonden
teniggave hunner kapitalen of spaarpenningen te verzekeren.
Waarde. Prijs. Zie „reeele" e „no-minale waarde".
Waardeeren. Taxeeren, prijs bepalen.
Waarmerken. Van een teeken voorzien, dat de echtheid moet bewijzen.
Wahrung. Muntvoet, muntstandaard.
Wallstreet. Effectenbeurs te NewYork.
Wanpraestatie. Het niet of niet behoorlijk nakomen eener verplichting.
Warrant. Cedul, pandbewijs.
Warrantsysteem. Stelsel waarbij de
goederen alleen op cedulen verkocht
worden, zonder het pakhuis te verlaten.

Water. Obligatien en aandeelen, welke
worden uitgegeven zonder eenigen
waarborg.
Wegvloeien. Saar geld vloeit weg
naar een vreemd land als de wisselkoersen in dat land zoo hoog zijn, dat
het voordeelig is wissels op het buitenland in baar geld te betalen.
Werkelijke schuld. Staatsschuld met
geregelde rentebetaling.
Werping. Het in geval van nood overboord werpen van een deel der lading
om de rest te redden.
'Wettelijke bepalingen omtrent
koopmansboeken.
Het W. v. K. schrijft voor :
A r t. 6. Elk koopmanis verplicht een
dagboek te houden, waarin, van
dag tot dag, naar orde des tijds, zonder
witte vakken, tusschenregels of kantteekeningen, moeten worden aangeteekend zijne inschulden en schulden,
de ondernemingen in zijnen handel, de
trekkingen, acceptatien of endossementen van wissels en andere handelspapieren, zijne verbintenissen, en, in
het algemeen, alles wat hij ontvangt
en uitgeeft, van welken aard het ook
zij ; alles onverminderd zoodanige verdere boeken als in den koophandel gebruikelijk zijn, doch waarvan het
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houden door de wet niet geboden
wordt.
A r t. 7. Hij is verplicht de brieven,
welke hij ontvangt, te bewaren, en
van diegene, welke hij afzendt een
kopyboek te houden.
A r t. 8. Hij is verplicht alle jaren,
binnen de zes eerste maanden van elk
jaar, eenen staat en balans op te maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te schrijven en eigenhandig te onderteekenen.
A r t. 9. De kooplieden zijn gehouden hunne boeken dertig jaar lang
te bewaren.
A r t. i o. Indien de handeling
niet geheel ontkend of het bestaan
derzelve in het algemeen bewezen
wordt, leveren richtig gehouden koopmansboeken, des gevorderd met eede
gesterkt of door den dood bevestigd,
het bewijs op tusschen kooplieden wegens hunnen handel betreffende, ten
aanzien van den tijd der handeling en
der levering, de hoedanigheid, de
hoeveelheid en den prijs der goederen,
behoudens tegenbewijs ; oak de kopyboeken van brieven richtig gehouden,
kunnen door den rechter als middel
van bewijs worden aangenomen.
Art. Men kan niemand noodzaken om zijne boeken, balansen, en
verdere daartoe betrekkelijke papieren,
open te leggen, dan alleen ten behoeve
van hem die als erfgenaam, als belanghebbende in eene gemeenschap,
als vennoot, als aansteller van factoors
of bewindvoerders, daarbij een regelrecht belang heeft, en eindelijk in
geval van faillissement.
A r t.
12. in den loop van een
rechtsgeding kan de rechter, op ver
zoek van een der partijen, of zelfs van
ambtswege, de openlegging der boeken bevelen, ten einde daarvan inzage of een uittreksel te doen nemen
vocr zooveel het punt in geschil betreit.
In geval die boeken zich bevinden on

eene andere plaats dan die waar de
rechtbank, voor welke de zaak hangt,
gevestigd is, staat het haar vrij den
plaatselijken rechter op te dragen om
van dezelve boeken inzage te nemen
en van zijne bevinding een verbaal
op te maken en over te zenden.
A r t. 13. Hij, die nalaat aan het
rechterlijk bevel te voldoen tot het
openleggen zijner boeken, of wel die
weigert dezelve open te leggen indien
de tegenpartij zich aan dezelve wil
gedragen, doet daardoor een vermoeden in zijn nadeel ontstaan.
In beide gevallen kan de rechter aan
de tegenpartij den eed opleggen, als
ware er geen ander bewijs aanwezig.
Wettelijke interessen. Interessen
verschuldigd zonder voorafgaande bepaling nl. 5% in burgerlijke en 6% in
handelszaken.
Wholesale. Koop bij de massa, gross ierderij.
Wik. De hoeveelheid die in eens op
een waag kan gewogen worden.
Wik- en Weeggelden. Waaggelden.
Wild. Eene markt is wild als er gejaagdheid heerscht zoowel bij koopers
als verkoopers.
Willi°. De markt is willig als de zaken
vlot van stapel loopen.
Windhandel. Handel in artikelen die
op het oogenblik van den koop nog
niet bestaan.
WinSt. Het meerdere bedrag dat bij
de balans in het debet staat boven
dat in het credit.
Het grootere bedrag van verkoopprijs boven inkoopprijs.
Winst aandeelen. Actions de jouissance. Zie „Aandeelen".
Wiskundige reserve. Het wiskundig
berekende bedrag dat het reservekapiteal caner levensverzekerings-maatschappij moet bedragen.
Een wissel is een geschrift, uit
een plaats gedagteekend, waarbij de
onderteekenaar iemand last geeft, om
een daarin uitgedrukte geldsom, in
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Wisseldiseonto. Het bedrag, dat
een andere plaats, op of na zicht, of
wegens te vroege betaling van het
op een bepaalde plaats, een aangebedrag van een wissel wordt afgewezen persoon of aan deszelfs order
trokken.
te betalen, met erkenning van ontWisselkoers. Zie „koers".
vangen waarde of van waarde in.
Wisselpari. Zie „pari".
rekening (W. v. K.art. too). Zie ook.
Wisselreeht. Wettelijke bepalingen
„trekker", „betrokkene", „houder",
omtrent den handel in geldswaardig
„vervaldag", „assignatie", „domicipapier.
lieeren", „endossement", „acceptait'i
„prima", „secunda", „tierca", „re-Wisselzegel. Het zegelrecht geheven
van wissels en ander geldswaardig
gres", enz.
papier. Het bedraagt :
Wisselarbitrage. Zie „arbitrage".
Wisseieourtage. Insassoloon, cour-Voor Nederland.
voor sommen
tage voor den wisselmakelaar.
tot en met f
boven

300

- o.to
o.15

77

300

77

400

- 0.20

71

500

- 0.25

-

400

-

500

71

7 7

- L000

/I

7I

77

- 1500

ff

77

If

- 2000

/1

It

II

-

-

-

I000

- 0.50

1500

- 0.75

2000

- I.-

2500

- 1.25

- 2500

II

If

3000

- 1.50

- 3000

It

7,

3500

- 1.75

77

/7

ff

11

It000
- 450o
5000

/1

- 55oo

77

6000

7,

I/

-

77

-

5000

- 2.50

-

5500

- 2.75

-

6000

- 3.-

65oo
7000

- 3.25
- 3.5o

75oo

- 3.75

/I

7,

7500

77

7,

7/

77

- 8000

7,

ft
/I

f,
ft

9500

77

- 2.25

7/

TT

8500

- 2.-

4500
77

7000

- 9000

4000

?I

65oo

lf

zoo

200

- 3500

77

f o.o5

too
too tot en met f

f/

-

8000

- 4.-

7,

85oo

I/

g000

- 4.25
- 4.50
- 4.75
- 5.-

77

95oo

I/

- i0000

f o.so meer

Verder voor elke f i000 of gedielte van f i000 boven de f
alles zonder cipaenten.
Nederlandsch Oost-Indie.
Voer mille van het in het stuk gemelde bedrag naar boven afgerond
tot bedragen van :
f 25.f 2.5o
f o.to
- 30.- 3.- 0.15
- 0.20

•

4.-

- 35.-

f o.25
- co,so
- 0.75
- 1.- 1.25
- 1.5o
- 2.-

5.-

6.-

- 7.-- 8.- to.- 15.- 20.-

f
-

40.45.5o.6o.7o.--

- 80.-

- go.-

WISSELZEGEL.

74

f too.— en daarboven opklimmend
met f 25.Suriname.
Voor wissels op het buitenland 1/4 °/00
met een minimum van 15 cts.
Belgi e. 1 /2 ° /00•
tot 200 francs to centimes.
„
„ soo „ 25
„
„ too° „ so
Verder elke too° frs. of gedeelte
daarvan 5o centimes.
Doorgaande wissels : 1/4 °/00
Cheques : vrij.
Duitschland.
tot zoo Mark to pfennig.
20
400
30
600
7,
Soo
77
7,
40
77

1000

„

50

77

Voor elke too° Mrk of gedeelte ervan
meer 5o pf.
Doorgaande wissels en cheques : vrij.
Engeland: '/2 °/00
tot 5 pond sterling I penny
2 pence
„
to
25
3
77
6
so
77
7/

7/
9
I shilling.
of gedeelte ervan

75

„

77

Voor elk too
meer I sh.
Frank r ijk.
Tot en met too frs. 5 centimes.
Voor elke too frs. of gedeelte ervan
meer 5 centimes of 1 / 2 °/„,,
Cheques op dezelfde plaats betaalbaar
to centimes, alle andere 2o centimes.
Doorgaande wissels voor elke 2000
frs. 5o centimes.
Italie.
Voor wissels met minder dan 6
maanden looptijd.
tot too lire 15 centesimi
200

,

300

77

34

/I

46

77

600

17

82

'000

„

130

2000

„

250

77

elke moo lire of gedeelte daar

van meer 120 centesimi
Voor wissels met langer dan 6 maanden looptijd.
tot too lire 25 centesimi
77

„

200

7758
300 „ 82

600 77

1 54

1000 „ 250

,, 2000
„ 49 0
,,
Voor elke 2000 lire sneer 240 centesimi.
Cheque's, enz. 10 centesimi ; buitenlandsche cheque's 5 cent.
Oostenrijk—Hongarije,
Bosnie en Herzegowina.
tot 15o kronen o.io kroon
300
0.20
77
0.40
600
77
o.6o
goo
77
o.8o
1200
77
1500
1.20
t800
/7
2100

1.40

I .6o
1.8o
„ 2700
2.„
„ 3000
Voor elke 300o kronen 'o' f gedeelte
daarvan meer 2 kronen.
Zichtwissels, assignatien en cheque's
met meer dan 8 dagen looptijd, worden als wissels aangemerkt.
Cheques en Assignatien met minder
dan 8 dagen looptijd zijn aan een vast
recht van so heller onderhevig.
Rus land.
tot
5 roebel so kopeken
15
oo
;

, 2400

77

77

77

200

30

300

45
6o

400
5oo
600
7oo
Soo

120

900

135

75
go
to .5

„ 1000

150

1500

225

2000

300

,, 3000

450

VANKEES-ZONDER KOSTEN.
tot 400o roebel 600 kopeken
„ 750
„ 5000
„
enz.
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Woeker. Te groote winst.

Y.
Yankees. Amerikaansche spoorweg- I waarden.

Z.
Zakelijke borgtoeht. Het in pand
geven van roerende of onroerende
goederen.
Zeeassurantie of Zeeverzekering.
Het verzekeren van het schip waaronder verstaan wordt het casco en
de kiel, het tuig, de takelage, de lading
en de te verdienen vrachtpenningen.
Zeebrief. Nationaliteitsbewijs van
koopvaardijschepen uitgereikt door
het Ministerie van Watersta.at. Hij
houdt in :
re. Den naam van het schip.
2e. Den inhoud.
3e. De soort en andere voornaamste
kenmerken van het schip.
4e. Den naam van den schipper.
Zeebrieven vervallen door :
re. Het verloop van vier jaar na den
dag van afgifte.
2e. Wanneer de eigenaar van het
schip ophoudt te voldoen aan de gestelde vo orwaarden, nl.
a. Voor meer dan de helft toebehoorende aan ingezetenen van Nederland.
b. Aan vennootschappen onder een
firma of commanditaire vennootschap gevestigd in Nederland, mits de
helft der vennooten onder de firma
of minstens de helft der hoofdelijk
voor het geheel aansprakelijke vennooten der commanditaire vennootschap ingezetenen van Nederland zijn.
c. Aan naamlooze vennootschappen
of vereenigingen 'die rechtspersoonlijkheid bezitten, beide gevestigd in
Nederland en opgericht volgens wettelijke voorschriften, mits de helft der

bestuurders ingezetenen van Nederland zijn.
3e. Door naamsverandering van het
schip.
4e. door gebruik van het schip tot
kaapvaart, zeeroof of slavenhandel.
5e. Wanneer het schip wordt gesloopt, door schipbreuk of stranding
verloren gaat, verbrandt of wel door
zeeroovers of vijanden is genomen.
Zegelrecht. Zie „Formaatzegel" en
„Wisselrecht".
Zeilende goederen of Zeilende
lading. Zich nog op zee bevindende
koopmans goederen. Een hoofd in
de boeken voor goederen, die reizen voor rekening en risico van
den ontvanger van of het oogenblik dat de goederen zijn verzonden.
Zicht. Wordt van handelspapier gezegd
wanneer het bij vertoon betaald moet
worden. Ook de tijd verloopende tusschen het aanbieden en de betaling.
Op zicht tending. Koopmansgoederen gezonden op verzoek
aan een afnemer ten einde een keuze
te doen, zonder verplichting tot koo
pen.
Zichtkoers. Koers voor wissels betaalbaar op zicht.
Zichtwissel. Wissel betaalbaar op
vertoon.
Zilverleening. Leening waarvan de
rente in zilver wordt voldaan.
Zonder kosten. Op een wissel geplaatst beteekent dit : dat de trekker
niet wil dat de wissel bij nonbetaling geprotesteerd wordt.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN.

z. d..w.
= Zie dat woord
Zie die woorden
z. d. w. w.
W. v. K. = Wetboek van Koophandel
B. W.
= Burgerlijk wetboek.
e. v.
= En volgende.

ALPHABETISCHE LIJST DER MEEST VOORKOMENDE
VERKORTINGEN.
geld.
A. Op Fransche koerslijsten : argent
A. Op munten, de eerste stad in een land, waarin munten worden geslagen.
Prijs, gewicht of afmeting per eenheid.
it. Tot : bijv. 3oo a 400 menschen, van 3oo tot 400 menschen.
A. Bij de Fransche douane = acquite, op goederen aanduidende, dat de inkomende rechten betaald zijn.
A. 1,2 enz. Teeken, waar ede in Lloyd's registers, wordt aangeduid, dat de
scheepsromp tot het grootste type behoort. De indexcijfers enz. geven de
takelage aan.
A. Romeinsch cijfer = 5oo.
A. Romeinsch cijfer = 5000.
A. of Ao. = Anno, in het jaar.
A. of Ao. aer. vulg. = Anno aeris vulgaris, in het jaar der gewone tijdrekening.
AA. = Ana (op recepten), van elk evenveel.
AAA. = Amalgama.
A. C. = ie. Anno currentis, in het loopende jaar.
2e. Anno Christi, in het jaar na Christus' geboorte.
a. c. = a costi, in uwe plaats van inwoning.
acc. Op wissels : = accepte, geaccepteerd, ter betaling aangenomen.
A. D. = Anno Domini, in het jaar onzes Heeren.
A. F. = Anni Futuri, van het toekomende jaar of
Anno Futuro, in het toekomende jaar.
A. 11. L. = Ad hunc locum, te dezer plaatse.
A. L. M. = Artium liberalium magister, meester in de vrije kunsten.
A. M. =-- Anno mundi, iv het jaar der wereld.
A. M. = Amica manu, (op brieven of adresden) door of met de hand van een
vriend.
a. m. = ante meridiem, voor den middag.
An. of Annex. = Annerum, aangehecht.
A. P. = Amsterdamsch peil.
a. p. = anno passato ; in het afgeloopen jaar.
Ao. Po. = Anno passato, in het afgeloopen jaar.
Ao. Pr. = Anno praeterito, in het voorgaande jaar.
Art. = Artikel.
a. u. s. = actum ut supra,' (op akten) gedaan als boven.
avdps.
Avoir du poids (z. d. w.).
B. Op Duitsche koerslijsten : brief, d. w. z. aangeboden.
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B. Romeinsch cijfer = 3000.
B. Romeinsch cijfer = 3000.
B., be of bco : ban co (z. d. w.).
B. L. = Benevole lector, toegenegen of goedgunstig lezer.
Bl. of blz. = bladzijde.
B.M. Banco mark = bankgeld (z. d. w.).
bro. Bruto.
B. S. G. D. G. (Op Fransche koopwaren) brevete sans garantie du gouverne
rnent. Van een patent voorzien, maar de regeering waarborgt het patent niet.
bto. = bruto.
B. v. of Bijy. = Bijvoorbeeld.
C. Romeinsch cijfer = ioo.
C. = Currentis, van het loopende jaar, de loopende maand.
C. A. = Cum annexis, met den aankleve van dien.
C. A. = Centi are.
C. A. = Circa, ongeveer.
C. c. d. = c'est a dire, dat wil zeggen.
c. a. m. = Conto a meta : voor halve rekening.
c. e. = Conto currente = loopende rekening.
C. ex. = cum expensis = met de kosten.
cent. = centum, honderd.
Cet. = Cetera, het overige.
Cf. of elz. = confer of conferatur = (men) vergelijke.
cfm. = conform = gelijkluidend.
C. G. = centigram.
Cie. of Co of Comp. = Compagnie.
C. i. f. of cif. = cost, insurance, freight, d. w. z. kosten, assurantie en vracht
inbegrepen.
C. L. = Citato loco, op de aangehaalde plaats.
e. L. = centiliter.
c. 1. = conto loro = hunne rekening.
c.M. = centimeter.
c. m. = conto mio, mijne rekening.

c. n. = conto nostro, onze rekening.
e. n. = conto nuovo, nieuwe rekening.
cod. = codex = wetboek; ook : handschrift, oorkonde.
coll. = collatis = vergeleken zijnde, nagelezen.
Comment = Commentarius of commentatio, verhandeling of uitlegging, ver-

klaring.
Conf. of Cf. = Conferatur, men vergelijke.
Cons. = Consul.
Coss. = Consules, consuls.

C. S. = Cum suis, met de zijnen of cum sociis, met zijne deel- of lotgenooten.
e. S. = centistere.
C•ese. = Crescendo, met toenemende of klimmende sterkte.
et. of ert. = Courant ; credit ; credunt.
etg. = courtage.
etr. = centenaar.
ets. = cents.
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cwt. = hundredweight. Engelsche en Amerikaansche centenaar = 50.8 K.G.

Cy. = Company, compagnie.
D. = Romeinsch cijfer = 500.
D. = Romeinsch cijfer = 5000.
d. = denier, penny, pence, stuiver.
D. Op munten, op Oostenrijksche te Gratz en op Fransche te Lyon geslagen.
D. Op telegrammen : dringend.
D. of Dr. = Doctor, titel van een gepromoveerde.
•ro
D. of Ds. = Dominus (predikant).
Dat. = Datum, gegeven, uitgevaardigd, dagteekening.
D. A. = Dicti Anni, van het gezegde jaar.
D. C. = Da Capo, van het begin af.
d. d. = de dato, van dien dag af.
Del. = Delineavit, hij heeft het geteekend.
Del. Op drukproeven = vervalt.
D.G. Dekagram = so gram.
d.G. decigram = o,s gram.
D. H. = Doorluchtige Hoogheid.
D. J. U. '= Doctor Juris Utriusque, meester in de beide rechten.
d. i. = dat is.
disc. = disconto.
div. = diverse, verschillende.
D. L. = dekaliter = so liter.
d.l. = deciliter = o, i liter.
DI. = Deel.
D. L. = Dicto loco, ter gezegder of aangehaalder plaatse.
D.M. = Dekameter = so meter.
d.M. = Decimeter = ops meter.
D. M3 = Vierkante Dekameter = s0000 W.
d. M. 2 = Vierkante Decimeter = o,oi M.!
D.M.2 = Kubieke Dekameter = I00000 M. .
d.M. 3 = Kubieke Decimeter = o.00i M. .
do of dto. = Dito, hetzelfde.
doll. = Dollar.
D. P. = Op telegrammen, bestelgoed betaald.
D. S. = Del segno = van het teeken af.
due. = Ducaat.
d. v. = Dicti valoris : genoemde waarde.
dwt. = Pennyweight.
E. Romeinsch getal = 250.
E. Op munten : op Oostenrijksche te Karlsburg, op Pruisische te Konigsberg,
op Fransche te Tours geslagen.
E. Bij de Fransche douane op goederen, die in het Entrepot gaan, waarvoor de
inkomende rechten nog niet zijn betaald.
E. of Eg. = Ergo, dus, derhalve.
E. C. = Exempli causa, om een voorbeeld te geven.
E. of Ed. = Edel.
E. G. A. = Edelgrootachtbare.
E. Gr. M. = Edelgrootmogende.
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Ed. Gestr. = Edelgestrenge.
EE. MM. HH. = Edelmogende Heeren.
E. G. = Exempli gratia, bijvoorbeeld.
ej. = Ejusdem : van denzelfden dag, van dezelfde maand, van hetzelfde jaar.
e. k. = Eerstkomende.
Em. = Eminentie.
Enz. = En zoo voort.
e. o. = Ex officio, ambtshalve.
e. o. w. = Eerst open water (opening der scheepvaart)
etc. = Et cetera, en zoo voorts.
e. v. = En ville, in de stad van inwoning.
Exe. = Excellentie.
Excl. = Exclusief, behalve.
Ex. off. — ex officio, ambtshalve.
Extr. = Extractus, uit- of aftreksel.
e. z. v. = En zoo voort.
F. Romeinsch cijfer = 4o.
F. Op Duitsche munten : Stuttgart, op Fransche Angers.
f. Voor een geldsom, florijn, gulden.
f. Als merk voor goederen : fijn.
F. Op horloges : faster = sneller.
Fec. = Fecit, (hij) heeft het gemaakt.
Id. = Fungeerend.
If. Als goederenmark : zeer fijn.
Als goederenmerk : extra fijn.
F. I. = Fiat insertio, de invulling geschiede, het worde ingevuld.
Fig. = Figuur.
11. o/w. = Florijn osterreicher Wahrung.
fl. = Florijn, gulden.
fo. of fol. = Folio.
fo. ro. = Folio recto, bladzijde rechts.
fo. vo. = Folio verso, bladzijde links.
f. o. iv. = First open water ; zie „e. o. w."
fr. of fro. = Franco.
fr. of frs. = Franc of francs.
Frag. = Fragile, breekbaar.
1. s. = Faire suivre, laten volgen, nazenden.
F. S. = Op telegrammen : naseinen.
Fut. = Futuri anni, het volgende jaar.
G. Op koerslijsten : geld.
G. Romeinsch cijfer = 400.
G. Op Duitsche munten : Karlsruhe, op Fransche Poitiers
G. of G.G. (op recepten) = Gummi, gom.
ggw. = Goedgewicht.
Gl. = Gulden.
g. o. = Goed ordinair.
G. P. = Telegram post restant.
G. P. R. Telegram post restant aangeteekend.
gr. = Gram.
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H. Romeinsch getal = zoo.
H. Op Duitsche munten : Darmstadt ; op Fransche La Rochelle.
H.A. ---- Hectare.
Hujus Anni of Hoc Anno, van of in dit jaar.
ILA.
Hoogstdezelve, Hoogstdeszelfs, Hoogstderzelver, wanneer van een
H.D.
vorstelijk persoon of Hare Doorluchtigheid, wanneer van eene hoog aanzienlijke vrouw, b.v. van eene Hertogin, gesproken wordt.
H. E. = Hoc est, dat is.
H. E. Geb.
Hoogedelgeboren.
H. E. Gestr. H. = Hoogedelgestrenge Heer.
H. G. ---- Hectogram.
H. Geb. = Hooggeboren.
H.H.
Heeren.
H.H. E. E. G.G. A.A. ---- Hoog Edelgrootachtbare.
Hunne Edelmogenden.
HAL E. E. M.M.
H.H. K.K. K.K. II.H. = Hunne of Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheden.
K.K. M.M. = Hunne of Hare Keizerlijke of Koninklijke Majesteiten.
HAL M.M.
Hunne of Hare Majesteiten.
H. K. K. M. Hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteit.
H. K. H.
Hare Keizerlijke of Koninklijke Hoogheid.
H. K. M. = Hare Keizerlijke of Koninklijke Majesteit.
H. L. = Hajus loci of hoc loco, van of naar deze plaats.
H. L. Q. C.
Hora locoque consueto, te gewoner plaatse en ure.
H.M. = Hectometer.
= Hare Majesteit:
H. M. -= Hora Mensis of hoc mense, van of in deze maand.
H. R. = Hunne rekening.
_H. T. ---- Hujus temporis of hoc tempore, van of op dezen tijd.
huj. =--_ Hujus mensis : deze maand.
H. W. Geb.
Hoogwelgeboren
I. Romeinsch getal
I. Op Duitsche munten : Hamburg, op Fransche : Limoges._
lb. of Ibid. = Ibidum, op dezelfde plaats.
Id. = Idem, hetzelfde.
I. E. = Id est, dat--is.
Incl. = Inclusief, inbegrepen.
Inf. = Infra, beneden, verderop.
Int. = Interim, wa,arnemend.
Inv. = Invenit, (hij) heeft het uitgevonden.
IL = Item, hetzelfde, insgelijks.
J. -= Jaar.
d. j. -=- Dit jaar, van dit jaar.
Jhr. = Jonkheer.
JI. = Jongstleden.
Jr., jun.
Junior, de jongere.
J. U. D. --= Juris Utriusque Doctor, doctor of meester in de beide rechten.
K. = Krone.
K. Romeinsch getal
20.
Hand. Woordenb.

6
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K. Op Duitsche munten : Straatsburg.
Kapl. of kpl. = Kaplaken.
Kapt. of Kapl. = Kapitaal.
Kar. = Karaat.
K. G. of Kil. = Kilogram.
K.M. = Kilometer.
K.M. 2 = Vierkante kilometer.
Kop. = Kopeke.
Kr. = Krone, kreuzer.
K. Z. = Kort zicht.
L. Romeinsch getal = 5o.
L. Op Fransche Koerslijsten : lettres, papier.
L. = Liter.
L. = Lire.
L. = Lex, wet.
L. Op Fransche munten : Bayonne.
E. of Lst. = Livre sterling of pond sterling.
L. gr. = Livre gros, pond vlaamsch.
L. vi. = Pond vlaamsch.
Lb., Lbs. = Libra, pond.
1. j.
Loopende jaar.
L. L. = Loco laudato, op de geprezene, geroemde of aangehaalde plaats.
Lit. = Liter.
L. S. = Loco sigilli, ter vervanging van het zegel.
L. S. = Lectori salutem, den lezer heil.
L. Z. = Lang zicht.
M. = Mark.
M. = Meter.
M. = Mijl.
M. Romeinsch getal = i000.
M. Op Engelsche koerslijsten = money, geld.
M. = Magister, meester ook beer.
M.' = Vierkante meter.
M3. = Kubieke meter.
M. of Man. = Manipulus, een handvol (op recepten).
M. A. of Man. Auet. = Manu auctoris, door de hand des schrijvers.
Mb. of Mbo. = Mark Banco.
In. c. = Mio conto, mijne rekening.
m. c. = Mensis currentis, loopende maand.
M. D. of Med. Dr. = Medicinae doctor, doctor in de medicijnen, geneesheer.
M. D. S. (op recepten) Misce, detur, signetur, meng, geef en teeken het.
m.g. = Milligram.
Mgr. = Monseigneur (titel van een bisschop).
Mlle. = Mademoiselle, mejuffrouw.
Mlles. = Mesdemoiselles, mejuffrouwen.
Milr. = Milreis.
m.M. = Millimeter = o.00i M.
M.M. = Myriameter = I0000 M.
m.m. = Mutatis mutandis, met de noodige veranderingen.
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M. M. P. = Manu mea propria, met eigene hand.
M. P. = Manu propria, eigenhandig.
M. P. = Mensio praeteriti, van de vorige maand.
M. P. Op telegrammen : eigenhandig.
m. r. = Mijne rekening.
M. S. = Manuscriptum, handschrift.
N. = Netto.
N. = Noord.
N. Op Fransche munten : Montpellier.
N. Romeinsch getal = goo.
IS% Romeinsch getal = g0000.
N. B. = Nota bene, let wel.
N. B. of N. Br. = Noorderbreedte.
N. C. = Nostro conto, op onze rekening.
N. L. = Non liquet, de zaak is nog niet duidelijk.
N. M. = Nova moneta, nieuwe munt.
N. N. (In formulieren of concepten). Nomen notetur, men teekene den naam
aan.
N. N. = Nomen nescio, ik weet den naam niet, onbekende.
No. = Nummer.
N. O. = Noord Oost.
Nom. = Nomine, in naam.
Not. publ. = Notarius publicus, openbaar notaris.
N. S. (In geschriften) : naschrift.
N. S. (In den almanak) : nieuwe stijl.
Nto. = Netto, juist, zuiver.
N. W. = Noordwest.
N. W. S. = Nederlandsche Werkelijke Schuld.
O. = Oost.
O. Romeinsch getal = I I.
O. Op wissels ; order.
O. Op Fransche munten : Riom ; op Oostenrijksche: Oravicza,op Amerikaansche : New Orleans.
0. C. = Opera citato, in het aangehaalde werk.
O. of Ord. Als merk van kwaliteit ordinair.
Oct. = Octavo.
Oz. = Ounce.
P. Op koerslijsten : papier.
P. = Piaster.
P. = Per.
P. = Pagina, bladzijde.
P. = Pars, deel.
P. = Penny of pence.
P. = Pond.
P. Op teekeningen : pinxit. geteekend door.
P. Romeinsch getal = 400.
P. Op Fransche munten : Lyon ; op Oostenrijksche : Praag.
pa. = Prima.
p. a. Per aches.

•
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p. a. = Pro anno, per jaar.
p. a. = Post annum, na het jaar.
p. a. = Par ami of amie, met vriend of vriendin.
P. Acct. = Partibus aequalibus, met gelijke deelen.
procent, per honderd.
p. C.
P. e. = Per couvert, ingesloten.
p. c. Op telegrammen kennisgeving van ontvangst.
p. c. d. Op telegrammen : kennisgeving van ontvangst dringend.
p. c. p. Op telegrammen : kennisgeving van ontvangst post.
p. d. = Pro Deo, gratis.
p. d. = Peso duro.
p. e. = Par exemple, bijvoorbeeld.
p. expre. Per expressum, met een bijzondere bode.
pf. = Pfennig.
p. f. = Par faveur, uit gunst.
Pl. = Plaat.
p.

Pro memoria, ter herinnering.

p. m. = Plus minus, ongeveer.
p. m. = Pro mille, per duizend.
Pro mense, per maand.
p.
p. m. = Post meridiem, na den middag.
p. m. = Per missieve.
p. o. = Per order.
po. = Primo, ten eerste.
po. co. of pet. = Pro cento, per of ten honderd.
p. occ. = Par occasion, met of bij gelegenheid.
P. O. O. = Post office order, betaling per postwissel.
Po. of Pto. = Passato, jongstleden.
P. P. = Praemissis praemittendis (in brieven in plaats van aanspraak), wat
voorop geplaatst moet worden.

P. P. Per procuratie.
P. P. I. = Policy proof of intrest. Clausule in zeeverzekeringspolissen, beoogen
de terzijdestelling van het schadevergoedingsprincipe ; door de Engelsche wet
uitdrukkelijk verboden.

Pr. Pr. = Praeter propter, ongeveer.
Pr. praec. = Praesens, tegenwoordig.
Praes. = Praesens, tegenwoordig.
P. S. = Post scriptum, naschrift.
P. T. = Pleno titulo, met volledigen titel.
P. T. = Praemisso titulo, in plaats van den geheelen titel.
p. v. = Prossimo venturo, eerstkornende.

pwt. = Pennyweight.
Q.

Romeinsch getal = 500.

Q. Op Fransche munten vOor i7o9 : Narbonne; na dien tijd ; Perpignan.
Q. Quadrant.
Q. A. = Quod attestor, hetgeen ik getuig.
Quaer. = Quaeritur, er wordt gevraagd, men vraagt.
Quaest. = Quaestio, eene vraag.
Q. E. D. = Quod erat demcnstrandum, hetgeen to bewijzen was.

▪
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Quantum libet, zooveel als men belieft.
Q. L.
Q. P. = Quantum placet, "zooveel als men verkiest.
Q. Q. = Qualitate qua, in bepaalde hoedanigheid, krachtens het bekleede ambt.
qr. = Quarter.
Q. S. = Quantum vatis of quantum sufficit, zoo veel als genoeg is.
Q. V. = Quantum vis, zooveel ge wilt.
R. Romeinsch getal = 80.
R. Op Fransche munten : Orleans ; op Portugeesche : Rio de Janeiro.
R. = Rare, zeldzaam.
R.
Reis.
R. = Roebel.
R. (op recepten) = Recipe, neem, men neme.
R. O. = Ratione officii, ambtshalve.
R. O. Op telegrammen : remise ouverte, open bestellen.
R. P. Op telegrammen : reponse payee, antwoord betaald.
R. P. D. Op telegrammen : Dringend antwoord betaald.
Ree.
Recensent.
Red. = Redacteur.
Reg. = Regula, regel.
Reg. = Regius, koninklijk.
Respecdevelijk.
Resp.
S. Romeinsch getal = 7o.
S. Op Fransche munten : Troyes.
S. = Sive, dat is, te weten.
S. of Sign. = Signetur (op recepten), het worde geteekend.
S. a. = Sine anno, sans armee, zonder jaartal.
S. A. = Sine acido, zonder zuur.
S. A. = Secundum artem, naar de regelen der kunst.
S. A. E. = Son altesse eminentissime, zijne of hare doorluchtige hoogheid.
S. A. R. = Son altesse royale, zijne of hare koninklijke hoogheid.
s. c. Suo conto zijne rekening.
sc. of sculpt. = Sculpsit, hij heeft het gegraveerd.
Ser. = Scripsit, hij heeft het geschreven.
S. E. = Son eminence, zijne eerwaardigheid.
S. E. = Son excellence, zijne excellentie.
s. e. e. = Salvo errore calculi, behoudens eene rekenfout.
Sect. = Sectio, eene afdeeling.
S. E. et O. =--- Salvo errore et omissione, behoudens vergissingen en weglatingen
(sauf erreurs et omissions).
S. G. D. G. = Sans garantie du gouvernement, zonder waarborg der regeering.
S. H. = Salvo honore, met voorbehoud van de eer.
Sh. =
S. H. et T. = Salvo honore et titulo, met behoud van eer en titel.
Sen of Sr. = Senior, de oudere.
Seq. of Sq. = Sequens, de of het volgende.
Sign. = Signatu.m (erat), (was) geteekend.
Sldo. = Saldo.
S. L. = Sino loco, te zijner plaatse.
S. 1. e. a. = Sino loco et anno, zonder-plaats en jaartal.
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S. M. = Sa Majeste, zijne of hare majesteit.
Solv. = Solvatur, het worde opgelost of betaald.
S. R. of Salva. Rat.
Salva ratificatione, behoudens bekrachtiging.
S. S. = Steamer, stoomschip.
Ss. = Semis (op recepten), de helft (van het opgegevene).
S. T., S. T. Deb. of S. S. T. T. = Salvo titulo (tituli) depito, behoudens
zijne titels.
St. of Sterl. = Sterling.
Suec. = Successor, opvolger.
Sup. = Supra, boven.
Sup. = Superior, de vorige.
S. V. = Salva venia, met verlof.
S. v. p. = S'il vous plait, als het U belieft.
T. = Tarra.
T. = Tomus, deel, band.
T. Romeinsch getal = 16o.
T. Op Fransche munten : Nantes.
T. A. = Testantibus actis, zooals de akten getuigen.
Tab. = Tabula, lijst, tabel.
t. a. p. = Ter aangehaalder plaatse.
t. a. t. = Tout a toi, geheel de uwe.
T. a. v. = Tout a vous, geheel de Uwe.
T. B. Op telegrammen telefoonbestelling.
T. C. Op telegrammen : telegramme comparee, collationeering betaald.
Tit. = Titulus.
T. L. = Turksche lire, Turksch pond.
T. M. = Op telegrammen : meervoudig telegram.
Tom. = Tomus, deel.
T. P. = Titulo pleno, met volledigen titel.
T. P. L. Op wijnflesschen : twice past the line, tweemaal de linie gepasseerd.
T. B. = Telegraaf restant.
trspt tpt. = transport.
T. T. = Toto titulo, met volledigen titel.
t. t. = Totus thus, geheel de uwe.
t. u. = Ten uwent.
U. = Uso, wisselgebruik.
U. = Usance, gewoonte..
U. Op Fransche munten : Pau.
U. J. D. = Utriusque Juris Doctor, meester in de beide rechten.
Ult. Ultimo, den laatsten dag (der maand).
U. S. = United States, Vereenigde Staten van Noord Amerika.
U. S. = Ut semper, als altijd.
u, s. = Ut supra, als boven.
V. Romeinsch cijfer = 5.
V. = Verte, zie ommezijde.
V. = Vide, zie.
V. Op Fransche munten : Troyes.
V. = Volume, deel.
V. A. = Votre Altesse, uwe hoogheid.
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V. A. R. = Votre Altesse royale, uwe koninklijke hoogheid.
v. e. = Vostro conto, uwe rekening.
v. C. = Verbi causa, bijvoorbeeld.
vdt. = Videlicet, namelijk, to weten.
v. g. = Verbi gratia, bijvoorbeeld.
V. v. = Vice versa, heen en terug.
Vert. = Vertatur, men keere het blad om.
Vert. s. Pl. = Verte si placet, wend om, als het u belieft.
v. v. b. In assurantiepolissen : vrij van beschadiging.
Vid. = Vide of videatur, zie of men zie.
Vo. = Verto, op de keerzijde.
Vol. = Volume, band.
Vt. = Vidit, hij heeft het gezien.
W. = West.
= Werst.
W. Op koerslijsten : wissels.
W. Op Fransche munten : Rijssel ; op Oostenrijksche : Weenen.
W. I. = West-Indie.
X. Romeinsch getal = 10.
X. Op Fransche munten : Amiens.
X. x. d. Op Engelsche en Frankfortsche koerslijsten : ex dividend.
X. P. Op telegrammen : bode betaald.
Y. Op Fransche munten : Bourges.
Yd. = Yard, 0.914 M.
Z. = Zuid.
Z. Op Fransche munten : Grenoble.
Z. Romeinsch cijfer : 2000.
Z. D. = Zijne Doorluchtigheid.
Z. D. H. = Zijne Doorluchtige Hoogheid.
Z. E. = Zijn Edele, Zijn Eerwaarde, Zijne Excellentie.
Z. Exc. = Zijne Excellentie.
Z. Em. = Zijne Eminentie.
Z. H. = Zijne Hoogheid ; Zijne Heiligheid.
Z. H. E. G. = Zijne Hoogedelgestrenge.
Z. K. H. Zijne keizerlijke of koninklijke Hoogheid.
Z. K. K. M. Zijne Keizerlijke en Koninklijke majesteit.
Z. M. Zijne Majesteit.
z. i. Zijns inziens.
Z. 0. Zuid Oost.
Z. o. of z. o. z.. = Zie ommezijde.
Z. W. Zuid West.
Z. W. E. G. = Zijne WelEdelGestrenge.
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Aam. Vochtmaat vooral voor wijn, 4 ankers of 155.2 L ; in Belgie 142 L
aam en V e okshoofd ; 44 of 45 flesschen
Anker. Wijnmaat,
38.8 L.
in Nederland :
Denemarken : 37.44 L.
47.7 L.
„ Engeland :
35.96 L.
„ Kaapstad :
„ Pruisen :
34.35 L.
36.9 L.
„ Rusland :
„ Saksen :
34. 2 4 L.
39.26 L.
„ Zweden :
In den vischhandel : een fust van so K.G.
Anna. Engelsch-Indische munt, waarvan er 16 in een ropij gaan. i anna = 12
Pi e.
Ardeb. Een graanmaat to Cairo, verdeeld in 6 usbeck a 2 kela a 2 rubba = 179 L.
Are = D. ME. = vierkante roede = zo X io M.
Arroba. Oude Castiliaansche inhoudsmaat voor natte waren.
Spaansch-Portugeesch gewicht van 25 libra's of '/, quintal.
Asper. Kleine Turksche munt — i piaster = 4o para a 3 asper.
Avers. De voorzijde of beelteniszijde van can munt of medaille. de andere zijde
heet revers.
Avoirdupoids of avoirdupois. Engelsch en Amerikaansch handelsgewicht
a 16 ounces a 16 drams = 700o troy grains = 453.592 gram ; I 12 avoirdupoids
pound = I hundredweight (cwt) = 5o.8 K.G.
Baal. In den papierhandel : Io riern a 20 boek a 24 veilen bij schrijf- en 25 vellen bij drukpapier.
Banco.- Marc banco. Oude Hamburgsche rekenmunt bevatte 16 Schillinge a
12 Pfennige = 1,5 a 1.6 Reichsmark.
Barrel. Engelsche inhoudsmaat voor verschillende waren :
I barrel bier (ale) = 36 imperial gallons = 163.57 L. In Amerika( Noord.)
is 1 barrel mais = 5 bushels. Ook voor gewichten, bijv. barrel meel = 88.9
K.G., 1 barrel potasch = ioo K.G.
In Bremen rekent men 1 barrel geraffineerde petroleum op 14o-144 K.G.
netto.
Barrique. = Okshoofd = 2.28 H.L.
Bat of Tical. De munteenheid, tevens eenheid van goud- en zilvergewicht in
Burma en Siam in Achter Indie.
De Bat van Birma heeft 4 sailungs en 2 fuangs a ioo kauris (muschel), ongeveer f 1.20.
De Bat van Siam heeft 4 sailungs en 2 fuangs a 8co kauris, ongeveer f 1.5o.
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Bland-dollar. Zilveren dollar, teekenmunt uit de Vereenigde Staten van Noord
Amerika (ingevoerd in 1878 op aanraden van Bland).
Boek. In den papierhandel : 24 vel schrijf- en 25 vel drukpapier.
Bolivar. Munteenheid van Venezuela = ioo centimos ; ongeveer f o.5o.
Bolivian°. Munteenheid in Bolivia = ioo centavos ; ongeveer f 2.5o.
Bordelaise. Te Bordeaux benaming voor een okshoofd — wijnmaat — 228 L.
5oo vierkante Rijnlandsche roeden of 7096.5 M'.
Bouw. Vlaktemaat op Java
32o bouw = een vierkante paal = 227 H. A.
Bunder. Geoorloofde Nederlandsche banaming voor Hectare --- ioo are.
Bushel. Maat voor granen in Engeland en Amerika, bushel --- 8 gallons =
36.344 L.
Cash. Een reken- en pasmunt in indie en China. moo cash = tael of liang =
I .80.

Cent. Honderste deel der munteenheid in Nederland en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Centime. Honderste deel der munteenheid in Frankrijk, Belgie en Zwitserland.
Centesimo. Honderste deel van de munteenheid in Italie.
Centimo. Honderste deel van de munteenheid in Spanje en Venezuela.
Centavo. Honderste deel van de munteenheid in Peru en andere Zuid-Amerikaans che Staten.
Centenaar of Centweight. Gewicht van honderd eenheden. Engelsch cwt —
5 o . 8 K. G.
Condor. Chileensche gouden munt ter waarde van 20 peso's ongeveer f 12.5o.
Conto. Portugeesche rekenmunt ter waarde van i000 mllreis.
Conto de Contos. Portugeesche rekenmunt van i000 contos of 1. 000. 000 milreis.
Corona. Portugeesche munt van I° milreis.
Crown. Kroon. Engelsche zilvermunt van 5 shillings = f 3.—
Cruzado. Portugeesche rekenmunt van 400 reis.
Decker. Tien stuks, wordt alleen gezegd van huiden en vellen.
1,09248 H.A.
Desatine. Russische vlaktemaat
Dime. Zilveren pasmunt in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ter waarf 0.25.
de van io dollar centen =
Dinar. Zilveren munteenheid in Servie =-- ioo paras ; ongeveet f o.5o.
Dinero. Pasmunt in Peru = io centavos.
f I2.-.
libra =
ioo dineros
409.512
Doll. Russisch gewicht, Russisch pond = 96 solotnik a 96 doli
gram.
Dollar. In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de standaard munt. $
f 2,5o. De papieren dollar draagt den naam van „g r een ba ck s", de
zilveren van Bland dollar
In Mexico ook p i as te r, p es o du r o of f uenta geheeten ; een gouden munt van ioo centavo , ongeveer ter waarde van f 2.20.
Voomaamste rekenmunt in Middel- en Zuid-Amerika en in Oost-Azie.
Sedert 1890 zijn ook in China dollars in omloop in waarde ongeveer gelijk aan
de Mexicaansche.
Draehme. Munteenheid in Griekenland
ioo lepta = I franc.
Engelsch apothekersgewicht : ounce --- 8 drachms a 3 scruples a 2o troygrains = 31,10348 gram.
Dubloen. Oude Spaansche gouden munt.
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In Chili is de d o b l o n = so pesos.
In Mexico = 16 pesos.
In Peru = 5 pesos.
Duim. Oude lengtemaat
voet = 144 duim = 3.77 NI. Thans gewoonlijk
gezegd voor c.M.
Dukaat. Oude gouden handelsmunt ter waarde van ongeveer f 5.25.
Eagle. Amerikaansche gouden munt van so dollars.
El. Lengtemaat nog in de manufacturenhandel in gebruik = 69 c.M.
Amsterdamsche
Beiersche
Berlijnsche
Engelsche (yard)
Frankforter
Leipziger
Weener

el
„
„
„

=
=
=
=

o.688 M.
0.839
0.667
0.914
0 .547
„ = 0.565
„ = 0.778

Engelsche maten en Gewichten. Herleiding van : g r a m m e n t o t
ounces avoirdupois: vermenigvuldigen met 20 en het product deelen
door 567.
K i 1 o g r a m m e n tot pounds: vermenigvuldigen met s000 en het
product deelen door 454.
Liters tot g a 1 1 o n s : vermenigvuldigen met 22 en het product deelen
door so°.
Liters tot pints: vermenigvuldigen met 88 en het product deelen door 5o.
Millimeters tot inches: vermenigvuldigen met so en het product
deelen door 2 54.
doMore 6t 4.
er s tot yards: vermenigvuldigen met 7o en het product deelen
Escudo. Chileensche gouden munt van 5 pesos =
f 12.5o.
Farthing. Kleinste Engelsche koperen munt'/4 penny =
s/, cent.
Voor eenige kolonien worden ook halve en kwart farthings aangemunt.
Florijn. Gulden. Vroeger bestonden nog :
f 1.20
De Oostenrijksche florijn Fl. o. w.
De florijn Conventions-miinze Fl. C. M. = ± f 1.25 en
De Zuid-Duitsche florijn, nominale waarde f s.
Deze laatste komen soms nog op effecten voor.
Franc. Munteenheid in Frankrijk, Belgie en Zwitserland = -so° centimes = 4f o.5o.
In Italie : lira = so° centesimi.
„ Griekenland : drachme = so° lepta.
Spanje : peseta = so° centesimas.
Roemenie : lei (leu) = so° bani.
Bulgarije : lev (leva) = so° stotinki.
Servie : dinar = zoo paras.
„ Venezuela : bolivar = so° centavos.
Gallon. Engelsche en Amerikaansche maat voor granen en vloeistoffen :
I gallon = 4 quarts a 2 pints a 4 gills = 4.543 L.
Gantang. In Nederlandsch Indie zoowel inhoudsmaat ais gewicht.
De maat is 8.5766 L.
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Het gewicht is gelijk aan to katti's in West- en Midden- Java en 5 katti's in OostJava.
Gari. Oost-Indische rekenmunt = 4000 ropijen.
Gemet. Oude vlaktemaat van ongeveer 300 vierkante roeden of 0,4169 H.A.
Gewichten in versehillende landen in gebruik.
Nederland: Metriek stelsel.
Kilogram
= K.G. = i000 gram
Hectogram = H.G. = ioo gram = ons.
Dekagram = D.G. =
10 gram = lood.
Gram
= G.
=
I gram = wichtje.
Decigram
0.1 gram.
= d. G. =
Centigram = c. G. =
0.01 gram.
milligram
= m.G. =
0.001 gram.
De stoffelijke gewichten zijn bij ons stukken van : 5o, 25, 20, 10, 5, 2 en I K.G. ;
5, 2 en 1 H.G. ; 5, 2 en 1 D.G. ; 5, 2 en 1 G. ; 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
2 en I m.G.
Belgie
Metriek.
Brazilie
„
Chili
Chin a.
I picol = 100 cattys
I cattij = 16 taels.
I picol = 1331/ 9 Eng. pond avdp = 60,479 K.G.
tael = 37.8 gram.
Columbia.
I carga = 10 arrobas.
I arroba = 25 libras.
carga = 115 K.G.
Denemarken.
I centenaar = 100 pond.
I pond = ioo quintin.
I quintin = 10 ort.
centenaar = so K.G.
I scheepspond = 20 lispond.
I lispond = 16 pond.
scheepspond = 160 K.G.
Duitschland: Metriek.
Groot-Brittanje en Ierland.
I ton = 20 hundredweights (cwt.).
• cwt = 4 quarters (qrs.).
I qr. = 28 pounds avoirdupoids
I pond avdp. = 16 ounces (oz) = 7000 troy grains.
• oz = 16 drams.
pond avdp. = 453,592 G.
I cwt = 50,8 K.G.
stone = 14 pound avdp ; bij vleesch en visch = 8 pound avdp.
Gewicht voor edele metalen
• troy-pond = 12 ounces (oz)
I oz = 20 penny weights (dwts)
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I penny weight = 24 grains (grs)
I troy pound = 576o troy grains
I troy pound = 373,242 G.
Apothekersgewichten
I ounce = 8 drachms
3 scruples
I drachm
I scruple = 20 troy grains
I ounce = 31,1o348 G.
Engels ch-Indie.
I bazar-maund = 40 seers.
I seer = 16 chittacks.
I chittack = 5 tolas.
I bazar-maunds = zoo Engelsche troy-pound = 37,324 K•G.
I factory-maund = 4o seers.
I seer = 16 chittacks.
I factory-maund = 33.868 K.G.
10 bazar-maunds = 11 factory-maunds.
3 factory-maunds = 2 Engelsche cwts.
Metriek.
F r a n k r ij k
Griekenland
„
Italie
Japan als China.
M e x i c o. Metriek.
Nederlandsch-Indie.
I picol = ioo katti.
I katti = 16 tail
I tail = io tji
I tji = io timbang
I picol = 136 Eng. pound avdp. = 61,6885 K.G.
I Amsterdamsch pond = 0,492 K. G.
I koyang = 27 picol.
N o o r d-A m e r i k a. Als Engeland.
N o o r w e g e n Metriek.
Oostenrijk
„
Portugel
Rus land
I pond = 96 solotnik
I solotnik = 96 doli
I pond = 409.512 G.
berkowetz = io pud
pud = 4o pond
pud = 36 Eng. pound avdp. = 16,329 K.G.
Metriek.
Spanje
Turkije
Zweden
Zwitserland
„
Gram. Gewichtshoeveelheid, die de eenheid vormt in het metrieke stelsel, geiijk
aar, het gewicht van 1 cM 3 zuiver water bij 4° C.
Gras. Oude vlaktemaat in Groningen = 24o vierkante roeden = 0.4017 H.A.
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Grein. Bij de gehalte bepaling van goud werd vroeger de eenheid verdeeld in 24
karaat d 12 grein ; bij zilver in 12 penningen d 24 grein.
Zie ook „Medicinaal gewicht"
In Engeland is
I pound avoirdupoids = 7000 troy-grains
I troy-pound = 5760 troy grains.
Gros. 12 dozijn = 144 stuks.
Guinje, Guinea. Engelsche rekenmunt = 21 shillings =
f 12.60.
Verzekering tegen zooveel guinea percent (%) = tegen het aantal guinea's
per zoo pond sterling.
Gulden. Munteenheid in Nederland. Gewicht ro gram ; zilvergehalte 0.945.
Hogshead. Engelsche vloeistofmaat.
I hogshead = 63 gallons
I hogshead wijn = 286.24 L.
I hogshead bier = 245.35 L.
Hundredweight (Cwt) = 50.8 K.G.
Cwt = 4 quarters = 112 pounds avoirdupoids.
Imperiaal. Russische gouden munt van ro roebels. In den handel bestempelt
men alle Russische gouden munten met den naam „imperialen".
Inch. Engelsche duim = 2.54 c. M.
I yard = 3 feet = 36 inches = 0.914 M.
Inhoudsmaten.
Nederland Metriek.
Kiloliter = K.L. = 1000 L.
droge waren : mud
Hectoliter = H.L. = soo L. =
natte waren : vat.
Dekaliter (schepel) = D.L. = so L.
Liter = L. I L. droge waren : kop, natte waren : kan.
= d. L. = o.i L.
Deciliter (maatje)
Centiliter (vingerhoed) = c. L. = 0.0i L.
Stoffelijke inhoudsmaten voor droge waren:
2 mud.
dubbele hectoliter =
hectoliter = mud
halve hectoliter = 1/ 2 mud
dubbele decaliter = 2 schepel.
schepel
decaliter =
halve decaliter = 1 2 schepel = 5 kop.
= 2 _loop.
terr
dubbele l ite
kop
kop ti
halve liter
maatjes
dubbele deciliter
deciliter =
maatje
halve deciliter = 1/ 2 kop
stoffelijke inhoudsmaten voor natte waren of
vochtmaten,
Hectoliter ; 8, 6, 5, 4, 3, 2, I, decaliter ; 5, 2, I en 1/ 2 liter ; 2, I en 1/2
deciliter ; 2, en I centiliter.
Argentinie Metriek.
Belgi
2)
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Brazilie
Bolivia
Bulgarije
Chili
Denemarken
Duitschland
Frank rijk
Griek enland

Metriek.
tf

/f

„

Groot Brittannie en Ierland.
• Imperial gallon = 4.543 L.
• gallon = 4 quarts.
quart = 2 pints
4 gill
pint
• hogshead = 63 gallons
Last = 4o eng. kub. voet = 0,28372625. H.L. of 28,372625 L.
11.456 H.L.
tun
Italie
Metriek.
Luxemburg
Mexico
Noorwegen
Oostenrijk Hongarije
Portugal
Roemenie
Servie
If
Span je
Turkije
U. S. Noord Amerika als Groot Britta,nje en Ierland.
Zweden
Metriek
Zwitserland
Juslik. Turksch pond, turksche lira of gouden medjidie. Goudstuk van
piasters
f I.—.
Kabellengte. Het tiende deel van een zeemijl
185 M.
Kan. Oude benaming voor liter, als inhoudsrnaat voor natte waren.
• Indische kan = 1,5751 L.
388 Indische kan
legger = 563 L.

ioo

Kantje. Vaatje. Een kantje haring, een niet geheel gevulde ton, zooals die door
de haringschepen wordt aangebracht.
Karaat. Ie. Benaming voor het gewicht van edelgesteenten. Door de Amsterclamsche Juweliers vereeniging is vastgesteld, dat
K.G.
4857 karaat dus
karaat = o.2o5 gr. De onderdeelen zijn
1/4, 1/8, 1/1.'1/3, en lis4 karaat.
In Juni 1908 heeft eene internationale commissie het metrische karaat
== 0.200 gr. voor den handel in edelgesteenten vastgesteld.
2e. Bij gehalte bepaling van goud werd vroeger de eenheid verdeeld in 24 deelen
karaat geheeten, een karaat was dan weer verdeeld in 12 grein. Thans doet men
dit meer in duizendste deelen.
Katti. Gewicht in Nederl. Indie.
• picol = roo katti
• katti
16 tail
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I tail
= io tji
I tji
= io timbang
I katti = 0.61761 K.G.
Keel. Engelsche kolenmaat
I keel = 8 chaldrons = 21.54 ton.
Ketting. Lengtemaat in Suriname = 20.72 M.
Keulsche Mark. Vroeger het zilver-, goud- en muntgewicht in Duitschland
233.855 gram.
Kilogram = i000 gram.
zeemijl.
Knoop. Een gedeelte der loglijn.
I zeemijl = 6080,27 eng. voet = 1853,242 M.
I knoop =
50,67 eng. voet =
1 5.444 M.
Kopeke. Russische koperen en bronzen munt.
ioo kopeke = I zilveren roebel.
Koyang of Kojang. Gewicht in Nederlandsch Indie.
te Batavia = 27 picols ;
te Semarang = 28 picols ;
te Soerabaja = 3o picols.
Kroon. Benaming voor verschillende gouden en zilveren munten :
Duitsche
Kroon = so Mark = ± f 6.—
Oostenrijksche
= ioo Heller = ± f o.6o
„
Skandinavische „
= ioo ore = ± f 0.66 2/.
Engelsche
= 5 shilling = ± f 3.00.
„
Lac of Lakh. In Engelsch Indie de benaming voor ioo.000 ropijen.
Ioo lacs = I crore.
Last. Inhoudsmaat of gewicht.
Bij granen en zaden = 3o H.L.
Een gewogen last tarwe = 240o K.G.
„ rogge = 2100
„
= 1950 „
„
gerst
boekweit = 2100
„
Pf
koolzaad = 2000
Pt
/P
lijnzaad = 2040 „
PP
PP
In Engeland : I last = igivarters = 29,07 H.L.
I quarter = 8 bushels =‘A-gallons
in Hamburg : I last = 23.98 H.L.
in Bremen : I last = 29.64 H.L.
een scheepslast = 2000 K.G. in de schipperstaal
Ein scheepslast volgens resolutie van den Minister van Financien dd. 28 April
1876 No. 30 = 4,4 28 M3 laadruimte.
Lengtematen.
Nederland: Metriek.
= M.M. = io.000
Myriameter
Kilometer = mijl = K.M. = 'moo
Hectometer
ioo
= H.M. =
Decameter = roede = D.M. =
io
Meter
= M. --o.z
= d.M. =
Decimeter

Meter
1I
PP

PP
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o.ol Meter
Centimeter = duim = c.M. =
0.001 „
Millimeter = streep = m.M. =
Stoffelijke lengtematen zijn :
M.
dubbele dekameter = 20
M.
dekameter = io
M.
halve dekameter = 5
M.
dubbele meter = 2
M.
meter = I
halve meter = 0.5 M.
0.20 M.
dubbele decimeter =
decimeter = o. o M.
Argentinie Metriek
Belgie
Brazilie
Bolivia
Bulgarije
Chili
Denemarken
Duitschland
Frank rijk
Griekenland
= II palamas
I Piki
I palamas = io dactyl
= I meter
I Piki
I stadion = 1000 meter
Groot Brittanje en Ierland.
I Yard = 3 feet
I foot = 12 inches
I inch -= so lines
I Yard = 0.914 Meter.
I t a l i e. Metriek.
Japan
I Shaku kane = io Sun
= 10 Bu
Sun
I Shaku kane = 0.30 Meter.
Metriek
Luxemburg
Mexico
•,
Noorwegen
Oostenrijk-Hongarije
:7
Portugal
Roemenie
R u s 1 a n d. I Arschin = 16 Werschock = 0.70 Meter
Metriek
Servie
Spanje
Turkije
U. S. A m e r i k a. Als Groot Brittanje en Ieriand.
Metriek
Zweden
Zwitserland

11
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Geographische lengtematen.
Zeemijl
= 1.852 K.M.
Duitsche Mijl
= 7.42 K.M.
Engelsche Mijl
= 176o yards = 1,67 K.M.
Fransche Zeemijl = 3 zeemijlen = 5.55 K.M.
Noorweegsche Mijl = 11.3o K.M.
Zweedsche Mijl
io.69 K.M.
Russische Werst
= 1.o7 K.M.
Herleidingsgetallen voor enkele in den handel nog wel voorkomende lengtematen :
Amsterdamsche voet = o.283133 M.
duim
o.o257394
77
lijn
= 0.0021149
/7
/7
voet = 0.313947
Rijnlandsche
duim
o.o261622 „
lijn
o.002i8o2
Engelsche
voet
o.3o4796
duim = o.o253997 „
lijn
= o.o21166
Pruisische
voet = 0.313854
„
„
duim = o.o261545
lijn
= 0.0°21795
Parijsche
voet
o.324839
duim = o.o27o7oo
,,
lijn
= o.0022558
7,
Groninger
voet
0.292
duim
o.o2433
Friesche
voet = 0.284
duim
o.o235
7/
Deventer (Hout) voet = o.286
7,
duim
o.o255
„
77
Kabellengte (bij de Marine) = 225 M.
3.5319°9 Amsterdamsche voet
3. 85256 Rijnlandsche
77
Meter =
3.280885 Engelsche
7,
3.078443 Parijsche
7/
3.186200 Pruisische
77
3.88510 Amsterdamsche duim
3.8223i Rijnlandsche
Decimeter
3.937o6 Engelsche
7,
3.694'3 Parijsche
71
3.82344 Pruisische
71
o.4662 Amsterdamsche lijnen
0.4587
Rijnlandsche
Millimeter
o.4724
Engelsche
Parijsche
9.4433
Pruisische
9.4588
Lepta. Grieksche Munt.
ioo lepta
drachme =
f opso = I franc.
Leu, Lei. Munteenheid in Roemenie.
Hand. Woordenboek.

7
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I Leu = zoo bani = ± f o.so = i franc.
Lev, Leva. Munteenheid in Bulgarije.
I Lev = zoo stotinki =
f o. 5o = I franc.
Levantiner Thaler. Maria Theresiathaler. Oostenrijksche zilveren negotiepenning.
Li. Chineesche munt loon li = i tael.
Liang. Chineesche munt ook t a el genoemd.
f 1.8o
I Hang = z o tsien =
I tsien = to yen
yen = io
Lire. Munteenheid in Italie.
/ tire = ioo centesimi = i frank = ± f o.so.
Liter. Metrieke eenheid van inhoudsmaten = i dM 3 .
Load. Engelsche inhoudsmaat.
I Load = 4o eng. kub. voet = 28,372625 L.
Louis d'or. Fransche gouden munt van 20 francs = ± f io.—.
Maria Theresia Thaler. Oostenrijksche negotiepenning. Circuleert tegenwoordig hoofdzakelijk in Arabie en Oost-Afrika en onder den naam van „L e v a nt i n e r T hale r" in de Balkanstaten, Turkije en Egypte.
Mark. Ie. Munteenheid in Duitschland.
I. Mark = zoo pfennig = ± f o.6o.
2e. Finsche Mark = zoo pennia = i franc = ± f o. 50.
3e. Vroeger veel gebruikt als goud- en zilvergewicht.
I mark trooisch = 246.084 gram.
I Keulsche mark = 233.855 gram.
I Weener mark
= 280.644 gram
Mark-banco. Tot 1873 rekenmunt in den groothandel to Hamburg = ± f 1.50.
Mat. Oude Spaansche munt =
f 2.50.
Maten en Gewichten. Zie „Gewichten", „Inhoudsmaten", „Lengtematen"
„Vlaktematen", „Ruimte maten".
Maund. Gewicht in Engelsch Indie.
I bazar maund = 37.324 K.G.
I factory maund = 33.868 K.G.
Medjidie. Gouden munt in Turkije, juslik, Turksche lira of Turksch pond.
I T. E.
= ioo piasters.
I piaster = 40 para
I para
= 3 asper
T. £ = y f moo
Medicinaal gewicht.
I medecinaal pond = 375 gram.
I medecinaal pond = 12 ons
I ons = 8 drachmen
I drachme = 3 scrupels
I scrupel = 20 grein
I grein = 0.065 gram.
Meter. De eenheid van lengtemaat, de basis van het metrieke stelsel, het "1.. 000
delvanomtrkde.
Lengtemaat voor groote afstanden.
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I miji (K.M.) = I000 Meter.
I Duitsche miji = 7.42 K.M.
I zeemijl (voor alle natien geldig) = 1.852 K.M.
I Engelsche miji = 176o Yard = 1.67 K.M.
I Fransche zeemijl = 3 zeemijlen = 5.55 K.M.
I Zweedsche Mijl = 10.69 K.M.
Noorweegsche Mijl = 11.3o K.M.
Geographische Miji = I Duitsche Mijl = 7.42 K.M. = V io graad van de
evenaar, 4 minuten van den omtrek (grootsten) der aarde.
Munten.
Nederland:
goud, gewicht 6.72 gr. gehalte o.900
tienguldenstuk,
„
vijfguldenstuk,
,
0.900
3.36
I/
ft
1,
rijksdaalder (f 2.5o), zilver,
25
I/
,,
,,
0 .945
gulden
10
tt
0.945
halve gulden
0 .945
PI
5
//
Pt
kwartje (f 0.25)
0.640
fl
3.575 ,,
//
dubbeltje (o.io)
0.640
PP
f1
PI
7,
1 .4
stuiver
nikkel
2V, cent stuk
brons
cent
PP
halve cent
,,
Negotiepenning :
gouden ducaat, gewicht 3.494 gram, gehalte o.983•
Argentinie.
peso goud = ioo centavos = ± f 2.5o.
Belgi.
goud, gewicht 32.258 gr. gehalte
Jo° francstuk,
5o francstuk,
„
16.129
,,
/I
20 francstuk,
6.4516
P7
io francstuk,
3.2258 I/
,,,
7/
5 francstuk,
zilver,
25.—
/I
,,
2 francstuk,
io.—
I/
//
I francstuk,
IP
PP
5.—
1/ franc of so centimesstuk.
2.5oo
PI
11
25 centimes
nikkel
io centimes
5 centimes
2 centimes
brons
'
I centime
If
(Latijnsche Unie).
Brazilie.
Milreis = zoo° reis = ± f 1.35.
Bolivia.
Boliviano = ioo centavos = ± f 2.5o
Bulgarije.
Lev. = zoo stotinki = ± f o.5o.

0.900
0.900

0.900

0.900
0.900

0.900
0.900
0.900

ioo
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Columbia
Columbiano = zoo centimos = ± f 2.5o.
Chili.
Peso = ioo centavos = ± f 2.5o.
China.
Liang of tael = io tsien = ± f 1.80.
= 10 yen
I tsien
= io
I yen
Denemarken.
Kroon = ioo ore = ± f o.66 2/,
Gouden muntstukken van 20 en van io kronen. Gehalte o.900. 248o kronen
bevatten I K.G. fijn goud.
Duitschland.
Reichsmark (R. M.) of Mark (M.) = ioo pfennige = ± f o.6o.
Gouden muntstukken van 20 Mark (Doppelkronen) en io Mark ( Kronen),
gehalte o.900. 2790 Mark bevatten z K.G. fijn goud.
Griekenland.
Drachme = zoo lepta = ± f o.50.
(Latijnsche Unie).
Groot Brittannie en Ierland.
Pound sterling (£) of sovereign = ± f I2.-.
Gouden munten van 5, 2, I en '/, sovereign, 1869 sovereigns worden vervaardigd uit 4o Troy pound muntgoud (standard gold), gehalte "/ 1 , 0.91666.
(I Troypound = 373.242 gram).
I pound sterling = 20 shillings (sh .
= 12 pence (d)
I shilling
= 4 farthing.
I penny
Rekenmunt : guinea = 21 shillings.
Frankrijk.
franc = ioo centimes = 4- f o.5o.
( Latijnsche Unie).
Italie.
lire = ioo centesimi = ± f o.5o.
( Latijnsche Unie).
Japan.
Yen = ioo sens = ± f 2.5o = 0.75 gr. fijn goud.
Goudstukken van 20, io en 5 yen, gehalte o.900.
Luxemburg.
Franc = ioo centimes =
(Latijnsche linie).

f o.50.

Mexico.
peso, piaster of mex. gouddollar = ioo centavos =
Noorweg en.
Zie Denemarken.
Oostenrijk-Hongarije.
f o.6o.
Krone — ioo heller =
Gouden standpenningen : 20 kronen, gehalte o.900
en io kronen,
0.900

f

2.50.
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328o kronen in goud bevatten K.G. fijn goud.
Zilveren florijn = 2 kronen.
Oude rekenmunt : goud-florijn
42 goud-florijnen = ioo kronen goud.
Portugal.
Milreis = woo Reis =
f 2.6o.
Sta.ndpenningen : stukken van io (Corona), 5, 2 en
milreis.
Engelsche sovereign wettig betaalmiddel = 4',', milreis.
Roemenie.
lei = ioo bani =
f o.5o.
Rusland.
Roebel of kredietroebel = ioo kopeken =
f 2.Gouden standpenningen : I° roebel, gehalte o.90o
5 roebel,
„
o.9oo
goudstukken van 15 roebel ( = io goudroebel) en van V:, roebel (
5 goudroebel), de z.g. imperialen.
De goudroebel is een rekeneenheid
kredietroebel.
600 roebels = 121 solotnik (0.516156 K.G.) muntgoud van o.9oo.
Servi 6.
Dinar = ioo paras
f o.5o.
Spanje.
Peseta = ioo centesimas =

f o.5o.

Turkije.
Piaster = 4o paras = ioo centesimi
f o.i
para = 3 aspers.
Goudstukken van soo, 25o, ioo, 5o en 25 piasters.
Goudstuk van ioo piasters heet gouden Medschidie of Turksch pond weegt
7.216 gram, gehalte "/i2 of 0.91666.
Vereenigde Staten van Noord Amerika.
dollar ($) = ioo cents =
f 2.5o.
Gouden standpenningen :
Stukken van 20 $ (dubbele eagle), io 8 (eagle), van 5, 3, 21/2 en $. Die van
3 en worden niet meer aangemunt. Gehalte o.9oo. — 800 gouddollars wegen 43 Engelsche troy-ounces =- 1337,4505 gram.
Venezuela.
Bolivar = ioo centavos =

f o.5o.

Zweden.
Zie Denemarken.
Zwitserland.
Frank
ioo Rappen of centimes
(Latijnsche Unie).

± f o.5o.

Finland.
Finsche Mark = ioo pennia = franc =

f o.5o.

Canada.
Dollar = ioo cents = Amerikaansche 8 = -4- f 2.50.
De Engelsche sovereign is wettig betaalmiddel.
4,80/s $.
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I gulden =

Deensche kronen (Zweedsche, Noorsche)
I.70 Reichs Mark.
I shilling 8 pence, 1 sh 8 d.
2.12 franc, lire, peseta, drachme, lev, dinar, lei
0.40 dollar

374,5 reis
52,5 kopeke
9 piasters, 8 para
1.7o Oostenrijksche kronen.
Napoleon d'or. De Duitsche en Oostenrijksche benaming voor de Fransche
Louis d'or (2o frs stuk).
Okshoold. Oude nog in den handel gebruikelijke vochtmaat voor wijn, bier
en jenever.
Okshoofd = 1/ 4 vat = 6 ankers = + 220 liter.
Ons. Oud Hollandsch gewicht = '/, oud pond.
I ons = I H.G. = zoo gram = 0,1 K.G.
Petal. Lengtemaat in Nederlandsch Oost-Indio.
Op Java : I paal = 400 Rijnlandsche roeden = 1 5 06 ,943 M.
Op Sumatra : I paal = 1852 M.
Paardenkracht. De eenheid, waarin het arbeidsvermogen van eene machine
wordt uitg,edrukt ; de kracht, noodig om 75 K. G. in i seconde 1 M. cp to heffen.
Palm. Geoorloofde Nederlandsche benaming voor d.M.
Para. Turksche munt.
I piaster = 4o para
f o. i 1.
I para
= 3 asper.
Pence. Meervoud van „penny" (z. d. w.).
Penning. le. Zie „pfennig" ; „penny", enz.
2e. Vroeger '/ 1 , van de eenheid ter bepaling van het zilvergehalte.
I penning = 24 grein.
Penny. Engelsche kopermunt.
I shilling = 12 pence
I penny = 4 farthing = i f o.o5.
Penny weight. Engelsch gewicht voor edele metalen.
I troy pound = 12 ounces.
I ounce
= 20 pennyweights (dwts).
I dwt
= 24 grains
I dwt
= 1.555 gram.
Peseta. Munteenheid in Spanje.
I peseta = 100 centesima's = T f 0.50
Peso. Munteenheid in Midden Amerika
I peso = soo centavos =
f 2.50.
Plennig. Koperen munt in Duitschland.
1

Mark = Ioo pfennig =

f o.6o.

Piaster. Verschillende munten.
Spaansche piaster = pesoduro is been betaalmiddel meer in Spanje, doch

komt nog voor aan de kusten van Afrilra, in Oost-indie en China.
Turksche piaster = ± f o.II.

Picol. Gewicht in Nederlandsch Indio.
I picol = 100 katti = 125 Amsterdamsche ponden = 61.761 1< 3.
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Pijp. Langwerpig smal vat voor wijn en olie, vooral in Spanje en Portugal.
In Engeland : 1 pipe = 126 gallons = 572 L.
In Spanje : I pijp = van 433 tot 482 L.
In Portugal : I pijp = van 468 tot 532 L.
Pint. In Engeland inhoudsmaat voor natte en droge waren.
8 pints = I gallon
I pint = 0.568 L.
Poed. Zie „Pud".
Pond. ie. Vroegere gewichtseenheid in verschillende states.
In Nederland en Duitschland = o.5 K.G.
Medicinaal pond = 375 gram.
In Engeland :
I pound avoirdupoids = 16 ounces (oz.).
I oz. = 16 drams.
I pound avdp = 700o troy grains = 453,592 G.
als gewicht voor edele metalen :
I troy-pound = 12 ounces (oz)
I oz = 20 penny weights (dwts)
I dwt = 24 grains (grs).
I troy pound = 576o troy grains = 373.242 G.
2e. als munt.
Pond Sterling = 20 shillings (sh)
I sh = 12 pence (d)
I d = 4 farthing.
I Pond Sterling = I Sovereign = ± f I2.Turksch pond = ioo piasters = ± f I
Vlaamsch als rekenmunt = ± f 6.—
Pondemaat. Vlaktemaat in Friesland = 0.3674 H.A.
Pud. Russisch gewicht.
I berkowetz = io pud.
= 4o pond.
pud
= 36 Engelsche pound a.v.dp. = 16.3805 K.G.
I pud
Quart. Engelsche inhoudsmaat = V, gallon = 1.135 L.
Quarter. Engelsche inhoudsmaat = 290,78 L.
Engelsch gewicht = V, van een hundred weight = 12,7 K.G.
Quintaal. = Centenaar van too K.G.
Quintal. Oud Spaansch gewicht.
= 4 arrobas
I quintal
libras
=
I arrobas
= 4 cuarterones
I libra
I cuarterone = 4 onzas
= 8 octavos
I onza
= 46 K.G.
I quintal
Rappen = o.oi franc. Zwitsersche benaming voor centime.
Registerton. Maat voor de inhoud van schepen.
I registerton = ioo kubieke voet = 2.83 kub. M.
Reis. Rekenmunt in Portugal en Brazilie.
i000 reis = I milreis =
f 2.60
Io milreis = I0000 reis = i corona

zoo
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I000 milreis = I.000.000 reis = I conto de reis
i000 contos = I.000.000.000 reis = i conto de contos
40o reis = I cruzado.
Revers. De zijde van een munt, waarop het wapen, zinnebeeld of spreuk gestempeld staat.
Riem. In den papierhandel is :
I riem = 20 boek
I boek = 24 vel ( Hollandsch schrijf-, geschept-, pak- en verpakt postpapier)
I boek = 25 vel (schrijf- en drukpapier).
Roebel. Munt- en rekeneenheid in Rusland.
I Roebel of kredietroebel = ioo kopeken = ± f 2.I goudroebel (rekenmunt)
f 3.—
kredietroebel
Roede. Lengtemaat. Toegelaten benaming voor I D.M.
vierkante roede = I Are.
In Nederlandsch Oost-Indie :
• roede = 3.767 M.
• Rijnlandsche roede = 3.77 M.
I Amsterdamsche roede = 3.68 M.
Ropy. Munteenheid in verschillende Engelsche kolonien.
In Engelsch Indie :
• ropij = 16 anna's
I anna = 12 pie
Op Ceylon, in Britsch Oost-Afrika en Uganda wordt de ropij verdeeld in ioo
cents.
Chineesche ropij = 38o cash of li.
Nederlandsch Indie : Hier wordt de gulden wel eens ropij genoemd.
Ruimtematen.
N e da.e r land Metriek.
io Ms =
= D.S. = io store, io kubieke meter
Dekastere
io wisse.
Store of wisse = St. = kub. meter = M..
i H.L.
ioo L.
Decistere
= o.i store = o.i M 3 = ioo d.M3 .
Belgie
Metriek
Brazilie
Bolivie
Bulgarije
Chili
Denemarken
Duitschland
'7
Frankrijk
Griekenland i kub.piki = M.
Groot Brittannie en Ierland.
kub. yard = 0.763521934 M 3
kub. voet = 0.0283 M 3
kub. inch = 61.0235
Metriek.
Italie
Luxemburg

MATEN, MUNTEN EN GEWICHTEN.
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Mexico
Metriek.
Noorwegen
Oostenrijk-Hongarije
Portugal
Roemenie
Rusland
kub. Arschin = o.243
Servie
Metriek.
Turkije
Vereenigde Staten van N. A. : Zie Groot Brittanie en Ierland.
Zweden
Metriek.
Zwitserland
Zie ook „Inhoudsmaten".
Rupee. Zie Ropij.
Scheepslast. Ruimte van 4.428 M8.
Scheepsniaat.
Eenheid is de W.
Registerton = 2.83 M8.
De meetbrief bevatdeninhoudvan het schip uitgedru ktinM8 en in registertonnen.
Scheepston. Inhoudsmaat voor schepen, ook registerton geheeten = 2.83
Als gewicht
i000 K.G.
Schepel. Inhoudsmaat voor droge waren = io Liter
Ook vroeger in Drente oppervlakte maat = o.o833 H.A.
Scrupel. Medicinaal gewicht.
scrupel = 20 grein = 1.3°2 gram.
Seer
Gewicht in Engelsch Indie.
40 seers = 37.324 K.G.
Sen. Pasmunt in Japan.
Zilverstukken van 5o, 20 en io sen.
Nikkelstukken van 5 sen.
en '/, sen.
Bronzen -van
ioo sen =
Yen = -4-- f 2.5o.
Shilling. Engelsche munt.
• shilling = 12 pence = "/,„
f o.6o.
shilling = 6 pence =
Sixpence. Engelsche munt
f 0.30.
Sol. Zilveren munt in Peni.
io sols = libra
pond sterling
sol
f 1.20.
Solotnik. Russisch gewicht.
• Russisch pond = 96 solotnik = 4°9.512 Gr.
• solotnik = 96 doll.
Sou. Fransch bronzen stuk van 5 centimes.
Sovereign. Gouden pond sterling =
f 12.00.
Sterling. Zie „Pond sterling".
Stone. Gewicht in Engeland
14 pounds avdp = 6.35o K.G. ; voor vleesch
en visch = 8 pounds avdp = 3.629 K.G.
Stuiver. Nikkelen pasmunt
5 cts.
Sucre. Een munt uit Ecuador.
Tael of Tail. Munteenheid en gewicht in China.
haikwan tael =
tael (munt)
f.1.8o

io6
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• tael = io tsien
I tsien = I° fen
I fen = to li
• tael (gewicht) = 37.8 gram.
Shanghai tael = ± 2 sh = ± f I.20
ioo haikwan tael = 111,4 Shanghai-tael
Tehetwert. Russische graanmaat = 2.099 H.L.
Thaler. Pruisisch 3 markstuk = ± f x.8o
Thail. Zie „Tael".
Tical. Munt in Siam.
f o.8o
I tical
= 4 salung =

I salung = 2 fuang.
Tierce. Wijnmaat.
In Denemarken : I tierce = 150.75 L.
I
= 190.83 L.
„ Engeland
I „ = 152.2 L. (tiercon).
„ Bordeaux :
„ = 149.63 L.
Noorwegen
I „ = 217.35 L.
If Hamburg :
Toise. Oude Fransche lengtemaat = 0.95o M.
Toman. Gouden munt in Perzie.
f 5.—
I toman = io kran =
1 kran = 20 shaki.
Ton. ie. benaming voor f ioo.000
2e. In Denemarken graanmaat = 139.12 L.
Te Bordeaux wijnmaat = 913 L.
In de scheepvaart : i ton gewicht = i000 K.G.
I registerton = 2.83 M 3 .
In Engeland I ton = 224o pounds avdp = ro16.04608 K.G.
„ Amerika : i ton = 2000 pounds avdp = 907.184 K.G.
Een ton haring bevat 600, 800 of i000 stuks.
I
Tsehetwert. Russische graa,nmaat = 2.099 T.L.
Tun. Engelsche inhoudsmaat voor vloeistoffen = 11.456 H.L.
Turksch pond. Gouden munt ter waarde van ± f
T = juslik = gouden medjidie = Turksche lira = ioo piasters.
Vadem. Lengtemaat van 6 voet = 1.68 M.
Vat. Benaming voor vochtmaat van ioo L. = I H.L.
Ferrel. In de manufacturenhandel : '/, el = 0.1725 M.
Vingerhoed. Inhoudsmaat = 1 c.L.
Vlaamsch E. Vlaamsch pond = 20 schellingen = + f 6.—
I schelling = 12 grooten.
Wordt nog als rekenmunt in den veehandel gebruikt.
Vlaktematen.
Nederland Metriek.
M.M. 2 = vierkante Myriameter = ioo.000.000 M. 2
2 Kilometer = imoo.000 M. 2 K,M.
2 = H.A. = vierk. hectometer = io.000 M. H.M2
2 = vierk. dekameter = ioo M. 2Are= D.M
vierk-ante roede.
ok
M
1,11. 2 = centiare = vierkante Meter = 1
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M.'
= o.ox
dM.' = vierkante decimeter
centimeter
= o.000i M.'
cM.' =
„
millimeter
= o.00000i M.'
„
mM'
De H.A. wordt ook bunder genaamd.
Tot de nog wel voorkomende binnen- en buitenlandsche vlaktematen
behooren :
Rijnlandsche morgen = 600 vierkante roeden = 8640o vierkante voeten = 0.8516 H.A.
Gras (Groningen) = 24o vierkante roeden = 0.4017 H.A.
Pondemaat (Friesland) = 0.3674 H.A.
Schepel (Drente) = 0.0833 H.A.
Gemet (Schouwen) = 30o vierkante roeden = 0.4169 H.A.
Gemet (Blooisch) = 30o vierkante roeden = 0.3924 H.A.
Vierkante Geografische Mijl = 54.86 H.A.
Pruisische morgen = 0.2553 H.A.
Bouw (Nederlandsch Indie) = 50o vierkante Rijnlandsche roeden =
0.70965 H.A.
Djoeng op West Java = 2 bouw = 1.4192 H.A.
Pantjar op Oost Java = 4 bouw = 2.8384 H.A.
Vierkante Paal (Nederlandsch Indie) = 32o bouws = 227 H.A.
Akker ( Suriname) = io vierkante ketting = 0.4290 H.A.
Vierkante ketting = 428.27 M.'.
Acre = 0.4 H.A.
I vierkante yard = 0 . 8 3539 6 M.'
vierkante foot = 15.500441 dM.'
cM.'.
vierkante inch = 6.4516
Voet. Zie Lengtematen.
Werst. Russische lengtemaat.
I werst = 350o voet = 15o0 arschin = t066.77 M.
Wisse. Andere naam voor &ere = i M 8 .
Yard. Engelsche lengtemaat.
I yard = 3 feet = 0.914 M.
foot = 12 inches
i inch = io lines.
Yen. Munteenheid in Japan.
I yen = zoo sen = ± f 2.50.
I sen = too rin.
Zeemiji of MInuutmiji = '/.. van een graad van den evenaar = bijna 1852
M. Zie „Knoep".
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Het kapitaal wordt met het aantal dagen vermenigvuldigd en door den bij
den rentevoet behoorenden deeler gedeeld.
Deeler

Deeler
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4
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„
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-
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Paris.

Banque Fonciere

ROTTERDAM, le 16 Mars 1913.

Frs. 2000,75.

quinze centimes.

Handteekening :

N. N. Bank,

Payez a l'ordre de Monsieur Jansen la somme de deux milk francs soixante

No. 4321.

1. Cheque.

O

sO
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Cheque.

£ 226 . 7 . 6.

LONDEN, May 26th 1912.

GEORGE BRAND.

or bearer the sum of Two hundred and twenty

Messrs Smith & Co.,
Amsterdam.

Pay JOHN WILLIAMS Esq
six pounds 7 s. 6 d.

No. 1242.

2.
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Promesse.
Goed voor

f

1500.—

waarde in rekening.

Ben

W. PIETERSEN.

duizend vijfhonderd gulden,

f

0.75

Zegel

aan den Heer G. WILLEMS, te Bergen op Zoom, de Somma van:

Twee maanden na dagteekening neemt de ondergeteekende aan te betalen

AMSTERDAM, 14 April 1915.

3.
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den Heer T. ROOS, te Amsterdam, of order, de Som van:
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cl)
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cu
cu

7-3
cu
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as

0

5. Wisselbrief.

00

Fiir Mk. 76.25.

BERLIN.

Incasso-Bank,

p.o. J. KLAASEN.

Firma BECKSTEN & Co.

den Werth in Giiter richtig erhalten zu haben bescheinigen hiermit

Sechs and siebzig Mark, 25 pfennige,

Mai zahlen Sie gegen diesen meinen ersten Wechsel an die
Order der Gasfernziinder Max. A. G. m. b. H. in Berlin, die Summe von

Am 1 sten

g UTRECHT, 16 Februar 1916.

x

iN

P4
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Waarde in rekening
ontvang en

J. W. JANSEN.

AMSTERDAM, den 1 6 en Januari 1916,

Voor mij aan den Heer S. BREUKELSTEIN to Haarlem.

6. Endossement.
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Wisselbrief.
Frs. 346,50.

a
Bordeaux, la Somme de

Monsieur JEAN VALET,
a LEGON.

J. T. TULP & Cie.

Valeur fournie en marchandises que passerez suivant l'avis de

Trois cent quarante six francs, 50 centimes.

de Monsieur F. VICTOIRE

Le quinze Novembre payez par cette premiere lettre de change a l'ordre

AMSTERDAM, 1 Aont 1914.
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p. p. R. PETERMAN.

MODELLEN.

Firma KESSELER & Co.

itt5

6a
£

, ZUTFEN, 12 Maart 1910.

prov. 1/8

Intr. 4/11 d.

a 92 3/4 Vo.

20 4% Nicolai Spoor 1867/69

1356.57

20.97

1335,60

f

1354.77

- 1.80

f

f

Nota voor den Heer B. JANSEN.
Voor UEd. verkocht

ZUTFEN.

J. PIETERSEN, Kassier,

9. Verkoopsnota van effecten.
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P r o v.

Vo

a 96
Kr. 200 idem a 95 7/8
Interest 1 mnd. 22 d.

Kr. 6000 4 Vo Metall. Jan, Juli

Prov. 1/8%

Interest 1 mnd. 22 d.

a 875A,

G.R. 625 4 0/0 Rusland 6 Em,
1099.22
7.22
1106.44
1.56

2880.—
f 95.87
f 17.90
f 2993.77
f 3.88

f

f
f
f
f

1104.88

f 2989.89
f 4094.77

f

ZUTFEN, 23 Febr. 1910.

Nota voor den Heer S. WILLEMSEN.
Voor UEd. gekocht :

ZUTFEN.

J. PIETERSEN, Kassier,

10. Inkoop nota van effecten.
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Beide ingesloten.

Kilogrammen.

Wij ondergeteekenden, beeedigde Waagmeesters te Alkmaar, verklaren,

tot

DECLARATOIR, wegens weging van

ALKMAAR, den

stuks kazen, welke door ons is bevonden te wegen

19

Kilogrammen.

als ontvanger, volgens opgaVe, eene hoeveelheid van

als afleverbaar, en van

dat op heden ter Stadswaag is gewogen ten behoeve van

Klasse

11. Waagbriefje.
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MODELLEN.

120

MODELLEN.

Dampfschifffahrts-Gesellschaft „N EPTU N"
BREMEN.

121

Empfangen in artsz: qinend gutem Zustande durch die Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Neptun von

zur Beforderung mit dem Dampfer

Kapitan

oder anderer Kapitan, jetzt ladend in Riga

und bestimmt nach
Bruto-Gewicht

RUSSLAND RHEIN
RHEIN RUSSLAND

Kilogr.

Herkunftsland der
Giiter.

50.000.1.iii :i4tausend.1.1Co. Leinkuchen lose

via Rotterdam.
00
O

Berechnung.
Bei der Frachtberechnung wird das Gewicht und
Frachtbetrag von 10 zu 10 aufgerundet.

Fracht a Mk' 6.50
pr. 1000 kg. ausgelieferte Leinkuchen
Fracht a
pr. 10 Kisten
Fracht a
pr. ausgelieferten Std. von 165 Cubicfuss engl

Nachnahme
3°/s Nachnahme-Gebtihr

Begleitende Zollpapie
um solches Gut nach zur t ckgelegter glucklicher Reise im namlichen guten Zustande abzuliefern in
an die Ordre von
gegen Zahlung der Fraf ht and Nachnahme nebst Nachnahme-Gebtihr wie nebenstehend.
Doppelte Fracht, sowir Wiegegebuhren, werden far alle im Connossement hinsichtlich des Inhalts, des Gewichts oder der Menge
unrichtig beschriebenen Giiter c rhoben.
Sollte bei Ankunft des Dampfers auf der Maas die Schifffahrt auf dem Rhein durch Eis geschlossen oder gefahrdet sein, so
sind die sammtlichen Giiter in Rotterdam in Empfang zu nehmen. Bei unverhofften Eintritt von Frost oder Eis wahrend der Berg- oder
Talfahrt des Bootes oder dessen Leichters bezw. wahrend des Aufenthaltes des Bootes oder dessen Leichters an einem seiner LOschoder Ladeplatze, ist der Schiffer befugt, nach dem nachstgelegenen ihm sicker erscheinenden Hafen, gleichviel in welcher RiChtung zu
fahren. Es soil alsdann dem Schiff er bezw. der Reederei die Entscheidung dariiber zustehen, ob daselbst die Giiter im Schiff verbleiben
sollen, um nach Beseitigung des etngetretenen Hindernisses vom dem Fahrzeuge selbst am Bestimmungsorte abgeliefert zu werden, oder
ob dasebst die ganze Ladung oder ein Tell oder der Rest derselben geloscht werden soil. In alien vorbenannten Fallen When die
Giiter zur Verfiigung des Empf angers gegen Zahlung von zwei Drittel der festgesetzten Fracht.
Etwaige Uberwinterung3kosten fur Dampfer und/oder Leichter werden nach gesetzlich aufgemachter Dispache auf Schiff, Fracht
und Ladung verteilt,
Falls der Dampfer wegergt Si:irung der Schifffahrt auf dem Rheine oder durch sonstige Umstande verhindert sein sollte, selbst
seine gesamte Ladung einzunelmen oder auch selbst bis zum Ladeplatze am Rhein zu kommen, soil es dem Schiffer freistehen, die
Ladung fiir Rechnung der Reederei, jedoch auf Gefahr der Wareneigner, in Leichterschiffen zu beziehen und ist die Reederei nicht
verantwortlich, wenn in einem then Falle das Leichterschiff den Anschluss an den Dampier nicht erreicht oder die Giiter aus irgent
einem anderen Grunde mit &mit Dampfer, auf welchem das Konnossement lautet, nicht verladen werden,

Zur Erfullung desren

sind...

Konnossemente gleichen Inhaltes unterschrieben, die nur far eines gelten.

Ablader, Empfiinger and Wareneigner erklaren sich bei Entgegennahme theses Konnossements
mit alien seinen Bedingengen ob gedruckt, geschrieben oder gestempelt, einverstanden,
Total

Riga, den
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De Verificateurs,

Bij inlading overeenstemmend met de
aangifte bevonden.
ROTTERDAM, den

GETAL EN MERKEN DER COLLIS,

In het
Schip
bestemd naar DUITSCHLAND.

Sie
ff."11==='
■

. 191

ROTTERDAM, den

Ko.

De Aangever,

BENAMING, HOEVEELHEID EN WAARDE DER GOEDEREN.

Kapitein
onder

VRIJ VAN UITGAANDE RECHTEN.

Aangifte tot Inlading van Goederen.

191

vlag.

•mailaaow

ROTTERDAM, den
De Verificeteurs,

en ten kantore opgezonden.

Ingetrokken na visitatie en inlading

GETAL EN MERKEN DER COLLIS.

In het
Schip
bestemd naar DUlTSCHLAND.

Sie
No.

191

ROTTERDAM, den

Ko.

De Aangever,

BENAMING, HOEVEELHEID EN WAARDE DER GOEDEREN.

Kapitein
onder

VRIJ VAN UITGAANDE RECHTEN.

Dubbel-Aangifte tot Inlading van Goederen.

191

vlag.

*N al l a CIOTAI

jetzt liegend in

um mit

Schiffer von dem Schiffe
meinem bestimmten Entladungsplatze zu segeln

an Herr

die aber nur far eines gelten.

ROTTERDAM, den

der Wahrheit habe ich von diesen Connoissementen eines Inhalts eigenhandig unterschrieben,

Pflichten genau zu erfullen verpfande ich meine Person und mein Schiff mit allem ZubehOr. Zur Urkunde

abzuliefern. Die Havarie wird nach Seegebrauch festgesetzt. Um meine

gegen Bezahlung der Fracht von

meiner gliicklichen Ankunft in

sammtlich in gutem Zustande, gezeichnet wie hieneben. Ich verbinde mich alles wie ich's empfangen nach

bescheinige im Raum meines Schiffes empfangen zu haben von Herren

erstem guten Winde nach

ich
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Op de meeste cognQssementen van goederen uit het buitenland afkomstig, met bestemming Nederland, vinden
we het volgende afgedrukt
I—IT IS MUTUALLY AGREED, that if the cargo is loaded and stowed in accordance
with the requirements of the Surveyors at the port of loading, of the Board of Underwriters of New York, the Shipper, Owner and Consignee of the goods shall accept the
certificate of any such Surveyors or Surveyor as conclusive evidence that the vessel has
been properly prepared in every way for cargo, and that these goods and all the other
cargo on board have been properly dunnaged and stowed.
2—ALSO, that in the absence of fraud, clerical or obvious error, this Bill of Lading,
signed by the Master or Agent, shall be conclusive evidence against the shipowner that the
above mentioned cargo has been received, if the number of packages agrees with the mate's
and or tally clerk's receipts.

3—ALSO, that the vessel shall have liberty to sail without pilots ; to tow and assist
vessels in distress ; to deviate backwards or forwards for the purpose of saving life or
property, and for receiving and or discharging at any port or ports, goods, cargo,

coal,

passengers or for any other purpose ; that the carrier shall have liberty to convey goods in
lighters to and from the vessel at the risk of the owners of the goods, and, in case the
vessel shall put into a port of refuge, or be prevented from any cause from proceeding in
the ordinary course of her voyage, to tranship the goods to their destination by any other
vessel, lighter or rail line ; also the vessel has the liberty of shipping by any other vessel
or vessels, all at the risk of the owners of the goods ; if there be not sufficient water for
the• vessel to enter the Port of Discharge, the first tide after arrival, and to lie always
afloat, lay days are to count and or demurrage to accrue from twenty-four hours after
arrival off the port (in the case of Rouen, arrival at Havre Roads to be considered as off
the Port of Rouen), and any lighterage incurred to reach the Port of Discharge is to be
at the expense and risk of the receivers of the cargo pro rata, any custom of the port to
the contrary notwithstanding.

4— ALSO, that vessels bound for the Port of Bremen shall have liberty of discharging
at Bremen City, Bremerhaven, or Geestemunde, at vessel's option.

5—ALSO, that the carrier shall not be liable for loss or damage occasioned by causes
beyond his control ; by the peril of the sea, rivers, canals and navigation ; by fire from any
cans eor wheresoever occurring ; by barratry of the master or crew ; by enemies, pirates or
robbers ; by arrest or restraint of princes, rulers or people ; riots, strikes or stoppage of
labor ; by explosion, bursting of boilers, breakage of shafts, or any latent defect in hull,
machinery or appurtenances, or unseaworthiness of the vessel, even existing before shipment
or sailing on the voyage, provided the owners have used due diligence to make the vessel
seaworthy ; or by collisions. stranding or other accidents of navigation of whatsoever kind
(even when occasioned by the negligence, default or error in judgment of the pilot, master,
mariners or other servants of the shipowner, not resulting, however, in any case, from want
of due diligence by the owners of the vessel, or any of them, or by the Ship's Husband
or Wanager) ; nor for heating, decay, putrefaction, vermin, rust, sweat, change of character,
drainage, leakage, breakage or any loss or damage arising from the nature of the goods or
the insufficiency of packages ; nor for land damage ; nor for incorrect delivery of goods arising from the accidental obliteration, errors, insufficiency or absence of marks, numbers,
•
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address or description ; nor for risk of craft, hulk or transhipment ; nor for any loss or damage
caused by the prolongation of the voyage ; nor shall the vessel be required to use more
dunnage for the protection of the cargo than is customary and required at the port of
Liverpool.
6—ALSO,

that the vessel shall be entitled to commence discharging immediately after

arrival, and discharge continuously at any time during day and or night, and the goods
to be taken from the vessel by the Consignee directly they come to hand, as fast as vessel
can discharge, otherwise the Master or Vessel's Agent to be at liberty to enter and land the
goods, or to put them into store, warehouse or craft, at the expense and risk of the owners
of the goods. Tonnage, shed and quay dues payable by receivers of cargo, according to the
custom of the port. If consignees fail to receive as above stated, and no facilities are available
for discharging into craft or on wharf without delay to vessel, receivers shall pay the
vessel demurrage at the rate of 4d. per net register ton per day for such detention, and the
vessel and her Agent shall have a lien upon the goods until the payment of all costs,
charges and demurrage incurred. The vessel's responsibility shall cease immediately on the
goods being discharged from the vessel's tackle, any custsm of port to the contrary notwithstanding. The Collector of the Port is hereby authorized to grant a general order for discharge
immediately after the entry of the vessel. The Master Porterage of the delivery of the cargo to
be done by the Consignees of the vessel, and the expense thereof to be paid by the receivers
of the cargo. Where goods are weighed or measured on board or alongside to ascertain
freight, the charges for weighing, etc., to be paid by the Consignees, who shall also pay
any excess of freight discovered, and the carrier shall have a lien on the goods for such
charges. On shipments of Lumber and Logs the carrier shall not be responsible for marks
splits or shakes, and on all such shipments the Consignees to receive the goods from the vessel as fast as she can discharge, irrespective of marks. All shipments of Lumber and Logs
which are sent forward on a weight rate will pay freight on the railroad weights furnished
at Port of Shipment. No alterations will be permitted in any weight of freights included
in this Bill of Lading except at ship's option.
7—AT ANTWERP good slanded on the quay shall be received therefrom by the Consignee.
Consignee of such goods to pay the Agents of the vessel the expense of watching at the
rate of Three Francs per twenty-four hours, and for delivery charges, One Franc Twentyfive Centimes per Thousand Kilos. (Goods not removed from the quay by the Consignees
immediately upon receiving notice from the Agents of the vessel will be liable to be stored
by the said Agents, at the expense of the Consignees, at their risk of fire, loss or injury,
in any warehouse or shed, or sent to the Public Store as the Customs authorities may
direct.) AT HAVRE the ship is always at liberty to discharge on the quay, notwithstanding all demands or orders of the Consignees to receive the merchandise into lighters or
other craft. This clause does not prevent a portion of the cargo, such as Grain, being discharged into lighters, whilst another portion is being discharged on the quay. Merchandise
transhipped into vessels, lighters or other conveyance, will have to reimburse to the ship
in the same measure as cargo landed onto shore, Chamber of Commerce Shed taxes or
other expenses in connection therewith, nothwitstanding all regulations and customs of the Port
of Discharge,
8—ALSO, that shippers shall be liable for any loss or damage to vessel or cargo caused
by inflammable, explosive or dangerous goods, shipped without full disclosure of their
nature, whether such shipper be principal or agent, and such goods may be thrown overboard
or destroyed at any time without compensation.
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9—ALSO, that the carrier shall have a lien on the goods for all fines or damages which
the vessel or cargo may incur or suffer by reason of the incorrect or insufficient marking
of packages or description of their contents. Cargo landed without marks, or with wrong or
insuffiicient marks, to be apportioned by the steamer's agent among the Consignee.s of
cargo whose lots may be short, such apportionment to be accepted by said Con.signees
against shortage.
10—ALSO, that in case the vessel shall be prevented from reaching her destination by
quarantine, the carrier may discharge the goods into any depot or lazaretto at the port
of destination, and such discharge shall be deemed a final delivery under this contract, and
all the expenses thereby incurred on the goods shall be a lien thereon.
11—SHOULD the vessel, on arrival at destination, be unable to enter port or discharging
berth on account of ice, frost, or blockade, she shall have the privilege of proceeding
to the nearest safe port or berth and there discharge. Freight to be paid the same as if
discharged at port or berth to which she was ordered. This clause shall also apply in case
the Sound should be impassable by ice on arrival.
12—ALSO, that full freight is payable on damaged goods, and on barreLs, full, part full
or empty, but no freight is due on any increase in bulk or weight caused by the absorption of water during the voyage.
13—ALSO, that if on the sale of the goods at destination for freight and charges, the
proceeds fail to cover said freight and charges, the carrier shall be entitled to recover the
difference from the shipper.

14

ALSO, that all desputes under this Bill of Lading arising at U. K. ports, where the

sum in dispute or damage claimed is not more than £ 50, shall be settled by arbitration
at port of delivery in the manner customary there.

15 — ALSO, that merchandise in transit to or from the vessel, or on railways, barges,
in presses, yards or on wharf, or awaiting shipment or delivery, be at shipper's risk of loss
or damage by fire. flood or any other cause, not happening through the fault or negligence
of the Owner, Master, Agent or Manager of the vessel. Alf charges advanced and or when
goods are carried at a through rate, the inland proportion thereof, and all other charges,
are due on delivery of the goods to the ocean steamship and the shipowner or his agent shall
have a first lien on the goods in whole and in part until payment thereof. General Average
to be payable according to York Antwerp Rules, 1890, and Antwerp Rule. 1903. If the
shipowners shall have exercised due diligence to make the Steamer in all respects seaworthy
and to have her properly manned, equipped and supplied, it is hereby agreed that in case
of danger, damage or disaster, resulting from accident, or fault or errors in navigation, or
in the management of the Steamer, or from any latent or other defect in the Steamer, her
machinery or appurtenances, or from unseaworthiness. whether existing at the time of
shipment or at the beginning of the voyage (provided the defect or the unseaworthiness was
not discoverable by the exercise of due diligence), the shippers, Consignees or Owners of the
cargo, shall, nevertheless, pay salvage, and any special charges incurred in respect to the
cargo, and shall contribute, with the Shipowners in General Average to the payment of any
acrifices, losses or expenses of a General Average nature that may be made or incurredr
for the common benefit or to relieve the adventure from any common peril, all with the same
force and effect, and to the same extent, as if suc.h accident, danger, damage or disaster

Hand. Woordenboek.
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had not resulted from, or been occasioned by, faults or errors in navigation, or in the
management of the vessel or any latent or other defect or unseaworthiness.
16 — ALSO, that for through shipments to ports beyond the port where vessel discharges,
the carrier has the privilege to discharge and store the goods at intermediate ports,
either on shore or in lighters, at vessel's expense, but without vessel's risk, and to forward
the same to port of destination as soon as practicable. Through goods are also subject to
all the conditions, stipulations and exceptions expressed in the cust omary form of Bill of
Lading in use at the time of shipment by carrier or carriers completing the transit. In case
the final port of destination is closed by ice, or blockade, or is considered unsafe by reason
of war, or disturbances, or any other cause, or is declared infected, or, in case the last regular steamer of the season from port of transhipment is fully engaged or loaded. the carriers
are at liberty to forward the goods to any other port apparently nearest accessible, to which
a regular service is maintained, full freight is due on goods thus forwarded, and the terms
of the through Bill of Lading are to be considered fulfilled in every respect, also the carriers
are at liberty to warehouse the goods at intermediate port or ports at the risk and expense
of the owners of the goods, and to forward the said goods to destination as soon as practicable, and the Master, Owners and Agents of carriers are hereby relieved from all responsibility connected therewith. All taxes and dues upon the goods in consequence of war or any
other circumstance to be paid by the Consignees of the goods. Should the owners of the
goods desire to give special orders for the forwarding from port of transhipment, they must
do so at latest on arrival of the goods there, and carriers will comply with such orders as
far as possible, but always at the risk and expense of the owners of the goods. Also, that
on through shipments to Russian points, in case the Bills of Lading should not be made out
in accordance with the existing Russian Customs Regulation the goods as well as the shippers
and receivers are responsible to the steamer or her owners for all penalties and other
consequences arising from such incorrectness.
17— AL S 0, that this shipment is subject to all the terms and provisions of, and all the
exemptions from liability contained in, the Act of Congress of the United States, approved
on the 13th day of February, 1893, and entitled An Act Relating to the Navigation of
Vessels," etc.
18— AN D FINALLY, in accepting this Bill of Lading the Shipper, Owner and Consignee
of the goods, and the Holder of the Bill of Lading. agree to be bound by all its stipulations, exceptions and conditions. whether written or printed. as fully as if they were al
signed by such Shipper, Owner, Consignee or Holder, any rule, custom or regulation of the
port of discharge to the contrary notwithstanding.

It Witness Whereof, the Matser or Agent of said vessel
ha th affirmed to this One Bill of lading.

.

lot

ship's property.

Dunnage mats 6 Separation cloths

bottom

bottom

Cargo stowed in No. 2 6 6 hold'

BUDAPEST

The „Atlantica" Sea Navigation CTL'
in good order and condition, by

Dated in

day of

191

.

Weight, Quality, Quantity and Contents unknown.

this

delivered according to
unit
the 1890 Blak-Sea scale, and charges, if any, as per margin

being marked and numbered as per margin, and to be delivered in
like good order and condition at the port of
unto order
or to his or their assigns, he
or they paying freight on the said goods on delivery at the rate
of 12/
say Twelve shillings
per

Kgrs. 100.000 say Onehundredthousand Kilograms of maize.

in and upon the good Steam-Ship
now lying
in the port of
and bound for
with liberty to carry a deckload, call at any intermediate port or ports for coaling, and/or loading and/or discharging,
or other purpose whatsoever.

Shipped,

Chamber of Shipping Black Sea-Berth Contract-Bill of Lading, 1902.
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Shipped

100 Tons Oats ad 61 Pood

1101/4d p. 49 bibs of Wheat Oats in proportion as p. L. B. pr.

Dated in ST. PETERSBURG, the

being accomplished the others to stand void.
19

Ship hath affirmed to three Bills of Lading all of this Tenor and Date the one of which said Bills

with Primage and Average accustomed. In Witness whereof the Master or Purser of the said

to Assigns on paying Freight for the said Goods

Seas, Rivers and Steam Navigation of whatever Nature and Kind soever excepted) unto order or

F i r e, Ma chin er y. Boiler s, S team and all and every other Dangers and Accidents of the

well conditioned at the aforesaid Port of destination (the Act of God, the Kings Enemies,

being marked and numbered as in the Margin, and are to be delivered in the like good Order and

and bound for

in and upon the
whereof is Master for this present Voyage

and now riding at Anchor in the Harbour of S T. PETERSBURG

in good Order and well conditioned by

good Steam Ship called the

1431 1 3(1014

-

Liverpool
London
Bremen
Hamburg
Havre
Rotterdam
Antwerp

Frt. $ 392.00
22.40
Wharfage
$ 414.40

R, R.

Charges Advanced

MARKS

H. Dauelsberg
Knohr & Burchard Nfl.
E. Grosos
Wamberste & Son
Bigland, Brown & Co., Ltd. -

Japp & Kirby

FOREIGN AGENTS:

GALVESTON, TEXAS.

LANGBEHN BROS.

Steamship Line

TEXAS-EUROPEAN

Sacks

Dated in

GALVESTON,

Sterling per ton of 2240 lbs. on the actual gross invoice or discharged
weight, at ship's option, charges as per margin arid average accustomed.
Consignee shall exhibit the true invoice to the vessel's agents whenever
called upon to do so.

Twenty five Shillings (251—)

(Notify
.)
he or they paying freight, in exchange for delivery order for said goods,
in cash, without allowance for credit or discount, if in the United
Kingdom, and at the current rate of Sterling Exchange, for which
Banker's demand bills on London can be bought the day vessel enters
at custom house, if in any other country, at the rate of

Cibttonseed Meal, marked as per margin (weight, quality, contents
and value unknown), said to weigh
224000
pounds, to be delivered from the steamer's tackle
(where the Carrier's responsibility ceases) at the port of Rotterdam
(or so near thereunto as she may safely get and always lie afloat,)
Shippers
unto order of
or to his or their assigns, upon
surrender of this B/L.

Thirteen Hundred 6 Fifty Four (1354)

on board to Steamship
from the port of GALVESTON (with liberty to call at any port or
ports for all purposes), to say

SHIPPED in apparent good order and condition, by

Cottonseed Meal.

'M a113 C1 014

134

MODELLEN.

Op de meeste cognossementen van goederen over zee verzonden
naar een der Nederlandsche havens met bestemming
naar het Buitenland (Transitohandel).
Die Reederei ist nicht verantwortlich fiir die Folgen hoherer Gewalt, fiir die Gefahren
der Schifffahrt und des Verkehrs-Gewerbes, fur verborgene Fehler an Teilen des Schiffes
oder der Machinen-Betriebe, fiir Schaftbruch, Explosion, Feuer, Eis, Quarantine, Streike
Unruhen, Aufruhr, Krieg, Seeriuber, Meuterei, Beraubung. Baratterie, Arest und Verfiigungen von hoher Hand, fiir Leichter- und Land-Risiko, fur Schaden aus der Natur der
Waren, Verderb, Schweiss, Leckage, Bruch, Rost, Ungeziefer, Nagetiere, fur Entleerung,
Zerreisen oder Demarkierung von Sicken, fiir Bruch von Reifen, Bandern und Leisten,
noch fiir die Folger schwacher oder sonst wie mangelhafter Verpackung oder Markierung
der Giiter ; ferner nicht verantwortlich, falls unverpacktes Eisen oder Stahl verbogen ode r
rostig zur Entloschung gelangt, auch nicht fiir Schaden oder Verlust durch Kollision
Strandung und alle anderen Schifffahrts-Unfille. selbst wenn der dadur ch enstehende
Schaden oder Verlust auf irgend eine rechtwidrige Handlung, eine Nachlissigkeit, einen,
Fehler oder Irrtum des Lotsen, des Schiffers. der Besatzung oder anderer Angestellter
der Reederei zuriickzufiihren ist.
Etwaige Havarie grosse zu regulieren gemass York- Antwerpener Regeln von 1890:
Fehler in der Fiihrung oder Bedienung des Schiffes von Personen, deren Handlungen
und/oder Unterlassungen die Reederei zu vertreten hat, befreien die Wareneigner nicht
von ihrer Beitragspflicht.
Der Schiffer ist berechtigt : mit oder ohne Lotsen zu fahren ; zu schleppen oder sich,
schleppen zu lassen ; Schiffen in allen Lagen beizustehen oder selbige einzubringen ;
irgend andere Hifen anzulaufen, gleichviel in welcher Richtung und zu welchem Zwecke ;
Giiter jeder Art beizuladen ; Giiter beliebiger Menge und Art auf Deck zu fahren ; Giiter
direkt oder fiber Land oder mittels Leichter in andere Dampfer resp. Fahrzeuge umzuladen oder per Bahn weiterzusenden, fiir Schiffes Rechnung und Wareneigners Gefahr ;
ferner — falls er semen Bestimmungsort wegen Eis, Quarantine oder Blockade nicht
erreichen kann, oder falls er aus solchen oder anderen Griinden fur gefahrlich erachtet,
dahin zu fahren — berechtigt, die Ladung ganz oder teilweise in einem der nachtstgelegenen erreichbaren Hifen in Seiner Wahl fiir Rechnung und Gefahr der Wareneigner,
sowie gegen Empfang der vollen Fracht, Nachnahme und sonstigen Kosten zu 15schen.
Nicht verantwortlich fiir Qualitit, Mass, Gewicht, Inhalt und Wert. — Fiir Edelmetale,
Edelsteine. Schmuck-, Kunst- und sonstige wert voile Gegenstande haftet die Reederei
nicht, en sei denn, dass Inhalt uud Wert v.or der Verladung, beim Anbordbringen, sowie
in diesem Konnossement besonders genannt und hervorgehoben worden, auch dementsprechende Fracht gezahlt werde.
Die Verlader und Empfanger von atzenden, feuergefahrlichen oder explosiven Giitern

sind der Reederei gegenuber haftbar fiir alle Nachteile, welche der Reederei aus
der Verladung soicher Gater erwachsen sollten, es sei denn, dass die Verlader vor der
Einladung die atzende, feuergefahrliche oder explosive Natur der Gater besonders hervorgehoben haben und die Reederei sich mit der Beforderung einverstanden erklart hat.
Auf Kolli von ungewohnlich grossen Dimensionen oder von grosserem Gewichte als
1000 kg. fallen die Extra-Unkosten des Ladens und Loschens zu Lasten der Sendung.

Das Gut muss deutlich markiert sein, auch mit dem Namen des Bestimmungs-Hafens.
Ablader, Empfanger und Wareneigner sind haftbar fiir etwaige ungenugende oder
unrichtige Angabe von Mass, Gewicht, Inhalt, Wert oder sonstigen Bezeichnungen ;
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desgleichen fur die Kosten etwaiger Reparaturen, fur Zollspesen and Zollstrafen und
Quarantine.
Die Reederei ist berechtigt, Giiter zu halten bis Fracht, Nachnahme, etwaige Strafen;
und alle sonstigen Kosten in bar ohne Diskont bezahit sind. Voile Fracht ist zu zahlen
auch fiir alle Kolli, welche Wein, Oel oder andere Fliissigkeiten enthalten, einerlei, ob
diese Kolli voll, teilweise voll oder leer abgeliefert werden. Vorausbezahlte Fracht
gilt als verdient und wird nicht zuriickgezahlt ; auch nicht wenn Schiff und Giiter verloren.
Nachnahmen des Absenders werden ausbezahlt nach richtigem Eingange derselben ,
Die Entloschung des Schiffes darf sofort nach Ankunft beginnen, sowie ununterbrochen Tag und Nacht, auch an Feiertagen. stattfinden, und sind die Empfanger
verpflichtet, ihre Giiter in Empfang zu nehmen, sowie solche vor die Hand kommen
andernfalls die Giiter — auch die an „Ordre" adressirten — fur Rechnung und Gefahr
der Wareneigner in Fahrzeuge oder an Land oder in Lagerraume niedergelegt werden.
Nicht abgenommene Giiter falls sie dem Verderben unterworfen sind, konnen die
Expedienten alsbald nach Ankunft offentlich, fur Rechnung, wen es angeht, verkaufen,
jedoch sind dieselben nicht dazu verpflichtet. Nur verantwortlicb fur Stiickzahl, wenn
die Sendung seitens der Empfanger direkt vom Bord gegen Quittung abgenommen wird.
Beschwerden fiber Mankos oder Defecte werden, wenn die Giiter nicht mehr im
Gewahrsam des Schiffers sind, nicht beriicksichtigt.
Die Verantwortlichkeit der Reederei endet, sobald die Giiter das Schiff verlassen haben
Alle Kasten und Strafen, welch durch falsche, mangelhafte und mit den Waren-Kolli
nicht fibereinstimniende Konnossement-Anfertigung hervorgerufen werden oder fiberhaupt infolge von Nichterfiillung zollamtlicher oder anderer gesetzlicher Vorschriften Schiff
und/oder Ladung treffen, sind vom Ablader, Empfanger oder Wareneigner zu tragen.
Insbesondere haftet der Wareneigentumer dem Kapitan gegenuber ffir rechtzeitige
Beschaffung der vom russischen Gesetze geforderten Atteste zur Rechtfertigung falscher
Marken und Nummer-Angaben im Konnossement.
Falls irgent welche Giiter wahrend des Dampfers Aufenthalt am Entltischungsorte
nicht aufgefunden werden, so sollen dieselben, sobald gefunden, fur Schiffes Rechnung,
aber fair Wareneigners Gefahr, bei erster Gelegenheit dem Empfanger zugestellt werden ;
jedoch ist die Reederei nicht verantwortlich fiir Verzagerung, Markt-Versaumnis oder
sonst etwa enstandene Nachteile.
Die Reederei ist berechtigt, die Giiter mit einem anderen Dampfer als mit dem,
auf welchem das Konnossement lautet, zu verladen.
Fur Durchfracht-Giiter und solche Giiter deren Weiter-Beforderung nach Entloschung
die Reederei fur Rechnung der Wareneigner iibernimmt, gilt die Bestimmung, dass die
Verantwortlichkeit jedes der beteiligten Frachtfiihrer beschrankt bleibe auf seine eigene
Linie und zwar nach Massgabe der Bedingungen, welche sonst fiir seine Linie gelten.
Bei einem aussergewohnlich niedrigen Wasserstand im Rhein von Meter 1.25 oder
niedriger nach KOlner Pegel ist die Reederei berechtigt, einem Frachtzuschlag von Mk.
1.— per 1000 kg. zu erheben, ein Wasserstand von Meter 1.— oder weniger nach Kolner
Pegel entbindet die am Transport beteiligten Redereien fiir die Dauer dieser Behinderung
und ihrer Folgen von jeder kontraktlichen Beforderungs-Verpflichtung und es tritt alsdan
die Frachtberechnung nach den jeweiligen Verhaltnissen ein. — Fur die Erhebung eines
Zuschlages ist im Bergverkehr der Wasserstand am Ankunftstage des Dampfers in
Rotterdam und im Taiverkehr der Tag, an welchem der Dampfer in Ktiln in Ladung
legt, massgebend.

Uw Wel EdelGestrenge

Professor
Hoogeerwaarde
Uwe Eminentie

Uw WelEdelgestrenge

Professor
Hoogeerwaarde
Uwe Eminentie

Hoogleeraar in de godge
leerdheid
Aartsbisschop

Kardinaal

Lid van een gerechtshof
Lid van een arrondissements
rechtbank, een kantonrechter en Burgemeesters
en Wethouders
Een griffier, advocaat, secretaris, kapiteins en luitenants.
Advocaten

benevens Mr. voor den naam
Hoogeerwaarde Hooggeleerde Heer
Doorluchtigste Hoogwaardige Heer
Zijne Eminentie

1P

WelEdelGestrenge Heer.

Edelgrootachtbare Heer
Edelachtbare }leer s

Mijne Heeren, UEd. Uw
Wel Edele
Uw EdelGrootachtbare
Uw WelEdelachtbare

Mijne Heeren, UEd.,
Uw WelEdele
Uw EdelGrootachtbare
Uw WelEdelachtbare

Uwe Koninklijke Hoogheid
Hoogstdezelve

ff

Edelhoogachtbare Heer

Leden van den Hoogen Raad
der Nederlanden.
Leden der Staten Generaal.

Prinsessen

Koning
Koningin
Prinsen

Uwe Edelhoogachtbare

Zijne Majesteit
Hare Majesteit
Zijne Koninklijke Hoogheid

ADRES.

Hare Koninklijke Hoogheid

Uwe Majesteit
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Uwe Koninklijke Hoogheid
Hoogstdezelve

AANSPRAAK.

TITULATUUR.

Sire
Mevrouw
Doorluchtige Vorst
Prins
Uwe Doorluchtigheid
Doorluchtige Vorstin
Prinses
Uwe Doorluchtigheid
Uwe Edelhoogachtbare
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Idem Weduwe
Ongehuwde dame
Idem van adel.

Hooggeboren Heer
Hoogwelgeboren Heer
Hoogedelgeboren Heer
Weledelgeboren Heer
WelEdele Heer, Den Heer
Mevrouw
Mevrouw de Weduwe
Mevrouw de (gravin, baronnesse, etc.).
Mevrouw Douariere
Mejuffrouw
Freule.

Uwe Excellentie.

Uw Hooggeborene
Uw Hoogwelgeborene
Uw Hoogedelgeborene
Uw Weledelgeborene
Uw Weledele, Mijnheer, U
Mevrouw, U
Mevrouw, U
Hooggeboren Vrouwe

Uwe Excellentie

Uw Hooggeborene
Uw Hoogwelgeborene
Uw Hoogedelgeborene
Uw Weledelgeborene
Uw Weledele, Mijnheer, U
Mevrouw, U
Mevrouw, U
Mevrouw de (gravin, baronnesse, etc.).
Mevrouw, UEd.
Mejuffrouw, U
Freule

Hooggeboren Vrouwe
Mejuffrouw, U
Freule

Zijne Excellentie

Eerwaarde
U Hoogedelgestrenge

Doorluchtige Hoogwaardige
Heer
Wel Eerwaarde Zeer Geleerde
Heer Dr.
WelEdele Zeer Geleerde
Heer
Wel Eerwaarde Heer
Hoogedelgestrenge Heer

ADRES.

Eerwaarde
Uw HoogedeiGestrenge

Weleerwaarde

Wel Eerwaarde

Doctor in de Theologie

Doctor in de geneeskunde,
letteren, enz.
Predikant of Pastoor
Generaal-majoor, kolonel,
luitenant-kolonel, majoor
Ministers, leden van den
Staatsraad, Commissarissen
der Koningin, directeurgeneraal, inspecteur-generaal, luitenant-generaal.
Graaf
Baron
Jonkheer
Iemand uit den aanzienlijken
stand niet van adel.
Alle andere personen
Gehuwde vrouwen
Weduwe
Gehuwde adellijke dame

Hoogeerwaarde
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JAARTELLINGEN.
1916
Het Jaar onzer Christelijke Jaartelling is.
6629
der Juliaansche Periode
If
der Israelitische Tijdrekening beginnende 28
/I
lf
5677
September
der Turksche Hegira beginnende op 28 October 1335
Ramadan, maand der onthouding der Turken begint 2 Juli 1916
25
De Epacta
Zondagsletters. . B.A.
14
De Rom. Indictie .
Het Gulden-getal. . 17.
De Zonne-cirkel

21.

TABEL VAN VREEMDE MUNTEN VOOR DE BEREKENING
VAN POSTWISSELS BIJ DE NED. POSTERIJEN.
LANDEN

MUNTEENHEID

I Reichsmark = ioo Pfenning
Duitschland
Groot Britannic en I Sovereign (goud) I pond
sterling (E) = 20 shill.,
Ierland, met KoloI sh. = 12 pence of denier
nien
I penny of d.
Frankrijk met Tunis I Franc = zoo Centimes
ioo Franc
Belgic en Congostaat Idein
I drachme = ioo lepta
Griekenland
Als Frankrijk
Luxemburg
i Milreis = _Too° reis
Portugal
Als Frankrijk
Zwitserland
I Milreis = 'coo reis
Brazilie
I Pesos,= ioo Centavos
Bolivia en Chili
I Peso = ioo Centavos
Honduras
I Sucre = ioo Centavos= Peso
Salvador
Oostenrijk-Hone-arije, I Krone = ioo Heller
Bosnie-Herzegowina 2 Krone = i flor. o. w.
goud flor.
„
I zilv.
I „ Kroon
„
I O.U.

Nominate
waarde

f o.6o
- 12.00
- o.6o
- 0.05
- 0.50
- 0.50
- 0.50
- 0.50
- 2.7o
- 0.50
- 1.35
- 2.5o
- 2.5o
- 0.50
- 1.20
- I.
- 0.50
- 0.50
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LANDEN

MUNTEENHEID

Servie

Dinar = Ioo paras = I
Frank
Denemarken met I JsKrone = 100 ore
10 ore
land en de Faroer
Italie
Lira = Ioo centesimi
Franc
Ioo Lire
Bulgarije en MonteI1 Leva = #ioo stotinki =
negro
Franc
Turkije
Pond (goud) = Zoo piasters
I piaster = 4o para
Egypte
Goud Lira = I Pond = 1000
milliemes
Ver. St. van N.-AmeDollar = ioo cents
rika, Hawai en
Porto-Rico
Peso = zoo Centavos
Argent. Repubi.
Yen = Ioo Sen
Japan met Formosa
Ley = 100 Bani = 1 Franc
Rumenie
Ioo Francs
roebel = Ioo kopeken
Rusland
Gouden roebel
•
Zilveren
PI
Papieren f)
Spanje
Peseta = Ioo centimos
Franc
Mexico
Peso = 8 Reale = 100 Cen
tavo
China
Tael = 10 Tsien
Perzie
Siam
Eng. Indio

I Gouden Toman = 10 Krans
Tikal = 4 Salung
Goud-Mohur (met 10,692
gr. goud) a 15 roepien
Zilverroepia = 16 Anna
a 12 pic.

Nominala
waarde

f 0.50
- 0.662/3
0.5

-

0.50

- 0.12
- 13. —

-

-

2.50

1.35
2.5o
2.5o
0.50

- 2. - 2.
1.28
0.36
0.50

- 2.50

3.6o
4.10
2.15
1.5o
- 17.70

- 0.801/2
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HERLEIDING VAN YARDS IN METERS EN OMGEKEERD.
Yards Meters.

Meters

Yards.

I = 0.914

I =

1.09

2 =

1.829

2 =

2.19

3 =

2 .743
3.658

3 =

3.28

5 = 4.57 2
6 = 5.486

5 =
6 =

5.47
6.56

7 = 6.4oi

7 =

7.66

8 = 7.315

8 =

8.75

9 = 8.230

9 =
io =

10 .94

4 =

4 = 4.37

9. 84

io =

9. 1 44

20 =

18.288

20 = 21.84

30 = 27.432

30 = 32.87

40 = 36.567

40 = 43.7 1

5 0 = 45.7 29
6o = 54.863

6o = 65.62

70 = 64.007
8o = 73.151

50=4.68
70 = 76.55
8o = 87.49

90 = 82.295

90 = 98.42

ioo = 9 1 .439

100 = io9.36

200 = 182.878

200 = 218.72

300 = 2 74.3 1 7

300 = 328.08

4 00 = 3 6 5.75 6

400 =

500 = 457. 1 95

437.44
Soo = 546.80

600 = 548.634

600 = 656.16

-

-
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7oo = 640.073

7oo = 765.52

800 = 73/.512

800 = 874.88

goo = 822.951

goo
984.24
I000 = 1o93.6o

000 =-- 914-390

HERLEIDI NG VAN HECTOLITERS IN BUSHELS EN
OMGEKEERD.
Hectoliters

Bushels.

Bushels

Hectoliters

I =

2.76

I =--

0.3625

2 =

5.52

2 =

o.725o

3
4 =--_--

8.28

3 =

1.o175

11.o3

5 = 13.79
16.55
6
7 =

19.31

8 = 22.07

4 = 1-45
1.8125
5
6 =

7
2.5375
8 = 2.90
9

i90 = 2247.5
839
20 =

55.17

3o = 82.76

2.1750

3.2625
3.6250

20 = 7.25
30 = 10.8750

4o = '10.34

14.50

5o = 137.93

50 =

18.1250

6o =-- x65.52

6o = 2x .75

7o = 193.10

7o = 25.375o

8o = 22o.69

8o = 29.

go = 248.28

90 = 32.625o

zoo =--

275.86

zoo =

200 =

551.72

200 = 72.50

3oo = 827.58

300 = 108.75

400 = 11433.44

400 =

5oo = 1379.3o

soo = 181.25

36.25

145-
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600 = 217.5o

600 = 1655.16
700 = 1931.02

700 = 253.75

800 = 2206.88

800 = 290.

goo = 2482.74

goo = 326.25

I000 = .2758.60

moo = 362.50

HERLEIDING VAN KILOGRAMMEN IN ENGELSCH
GEWICHT EN OMGEKEERD.
Kil. Eng. Pnd.
I

Kilogr.

Eng. Pd.

22

0 .453

2

0.906

3

44
66

3

1 .352

4

8

4

1.812

II

5
6 132

5
6

2.266

7

15 4

3.172

8

17 6

7
8

3.625

9

19 8 Cwt Qr. P.

9

4.078

I0

4.531
Cwt. Qr. P. 9.062

2

10

of —

22

20

441
3o 662
34o8

,,

3 501

11

—

2.719

-

I 161

20

-

2 102

3o of

3 43
— 3 26 3

40 ,,

2
1 3.594
I 12 18.125

50 „ I 22

22.656

46o132

I o 2o 4

6o

57o154

I I

70 „

2 14

5 8o176

I 2

8o „

2 24 36.25

145

69018

1 3

7 Io20

I 3 24 7

ft

200 441 4

33

26

1 42

90

IP

2

4 27.187

,, 3 6 40.781

Ioo „ 3 16
200

31.719

45.312

,, 7 4 90.625

53 18
73 14 7

300 „ I0 20 135.937

400 882 7
500 '103 4

93

41

500 „ 17 24 226.562

3062

ff

400 ,, 14 8 181.25
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600 1324 7 of II 3 8 1

600 of 21 12 271.875

8 „ 13 3 4 870154

700 „ 25 0 317.187

8 „ 15 3 1 8 806175

800 „ 28. 16 362.5

2 „ 17 2 26 290186

900 „ 32 4 407.812

9 „ 19 2 22 9 10 2 6

zoo° ,, 35 20 453. 125

HERLEIDING VAN LITERS IN GALLONS EN
OMGEKEERD.
Liters in Gallons.
I

=

0.2201

Gallons in Liters.
= 4.54
9.09

2 = 0.4402

2 =

3 = o.66o3

3 = 13.63

4 = o.88o4

4 = 18.17

5 = 1.1005

5 =

6 = 1.3206

6 = 27.26

7 = 1 .54 0 7
8 = 1.7608

8 = 36.35

9 = 1.9809
10 =

2.201

22.72

7 = 31.80

9 =, 40.89
xo = 45.43

20 = 4.402

20 =--- 90.87

30 = 6.603

30 = 136.30

40 = 8.804

40 = 181 .74

50 = 11.035

50 = 227.17

6o = 13.206

6o = 272.61

70 =--- 15.407

70 = 318.04

8o = 17.608

8o = 363.48

90 = 19.809

90 = 408.91

ioo = 22.01

zoo = 434.35

TARIEF VAN HET ZEGEL.
(De wet dagteekent van 3 October 1843, Stbl. No. 47, en is later
gewijzigd of aangevuld bij de wettexi ven 18 December 1845, Stbl.
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No. 86, 24 December 1856, Stbl. No. 13o, 31 December 1856,
Stbl. No. 165, 7 Juli 1867, Stbl. No. 85, 9 April 1869, Stbl. No. 6o,
4 Juli 1874, Stbl. No. 87, II Juli 1882, Stbl. No. 93, 31 December
1885, Stbl. No. 264, en eindelijk door de nieuwe wet tot nadere
regeling van het zegelrecht van effecten van 24 Mei 1897, Stbl.
No. 155, gewijzigd bij de wet van 23 Juli 1908, Stbl. No. 24o en
6 October 1908, Stbl. No. 311
FORMAATZEGEL.
Nom. Prijs.
Groot Register Papier
Register Papier

Met so opcenten.
f 1.5o

f I oo

1.'2 1/2

0. 75

Gewoon papier .

, 0.50

„ 0 .75

Half vel gewoon Papier .

,, 0.25

,, 0 .371/2

Klein Papier

,y 0.15

„ 0.221/2

Het Groot-Register Papier houdt, (het vel opengeslagen) 4.52
dec.M. hoogte, 5.7 dec.M. br., 25.76 vierk. dec.M. oppervl.
Het Register-Papier 3.857 dec.M. hoogte, 5.01 dec.M. br., 19.32
vierk. dec.M. oppervl.
Het Gewoon Papier 3.22 dec.M. hoogte, 4 dec.M. breedte, 12.88
vierk. dec.M. oppervlakte.
Het Half vel Gewoon Papier 3.22 dec.M. hoogte,

2

dec.M. breedte,

6.44 vierk. dec.M. oppervlakte.
Het Klein Papier 2.5 dec.M. hoogte, 1.7 Dec.M. breedte, 4.25
vierk. dec.M. oppervl.
Diegenen welke zich van ander papier dan dat vanwege het Rijk
uitgegeven (of wel van -perkament) willen bedienen, kunnen het
aan de daartoe aangewezen Kantoren van Ontvangers der Registratie en Domeinen doen stempelen, alvorens daarvan gebruikte maken.
Bij dit stempelen komt alleen de oppervlakte van het papier of
perkament in aanmerking, in dier voege dat papier van
425

cM. 2 of mind. wordt voorz. m. zegel v. f o.15

bov. 425 —644

cM. 2

„ zegel „ „ 0.25

145

bov. 644 —1288 wordt voorz. m. zegel v. f 0.50
T288 —r932

YY

Y$

$$

'3.75

—
(met 5o opcenten bedragende f o.221/2, f o.37112, f o.75, f 1.'21/2, f i.5o)
1932 -2576 „

YY

IP f, I•

en voorts voor iedere zelfs onvolledige reeks van 644 vierk. cM. bij
opklimming met zegel van f o.25 (met opcenten f o.37112) hooger.
Van deze vergunning• kan, tenzij het stukken op perkament
betreft, geen gebruik worden gemaakt door de griffiers van den
hoogen raad, van de 5 hoven, de rechtbanken of kantongerechten,
noch door notarissen, procureurs en deurwaarders. De wet stelt
als regel, dat moet worden gebruikt het gezegelde papier, van f 1. —,
f o.75 en f o.so met opcenten.
Papier met een zegel van 25 cent kan alleen gebruikt worden
voor akten die door notarissen in brevet of als oorspronkelijk stuk
warden uit gegeven ;-akten van protest van non-acceptatie en nonbetaling van wisselbrieven en ander handelspapier door deurwaarders opgemaakt ; en onderhands geteekende wederzijds verbindende akten en geschriften, door of tusschen bijzondere personen
of ambtenaren in hun persoonlijk belang, zonder tusschenkomst
van eenig openbaar ambtenaar opgemaakt, polissen van verzekering
of bewijzen van verwaarborging daaronder niet begrepen.
Papier met een zegel van 15 cent kan alleen gebruikt worden
voor eenzijdige onderhandsche akten en geschriften, zonder tusschenkomst van eenig openbaar beambte opgemaakt (verzoekschriften,
schuldbekentenissen, verklaringen enz.) ; verklaringen van gerechtigheid ten behoeve van schuideischers van den Staat en attestatien
de vita, benoodigd tot het ontvangen van lijfrenten, pensioenen of
riddersoldijen ten laste van den Staat ; mandaten en ordonnantien
van betaling en betaalsrollen ; kwitantien wegens betaalde rijks-,
provinciale- of plaatselijke belastingen, polder-, dijk-, molen- en
sluisgelden, en eindelijk akten van procureurs en exploiten van
deurwaarders, uitgezonderd de akten van protest van nonacceptatie
Hand, Woordenboek.

zo
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en nonbetaling van wisseibrieven en ander handelspapeir en alle
overige akten, tot het opmaken waarvan deurwaarders gelijkelijk
met andere ambtenaren bevoegd zijn, zullende daarvoor door hen
geen kleiner gezegeld papier mogen worden gebruikt, dan aan die
andere ambtenaren is toegestaan.
KWITANTIEZEGEL.
Aan een vast zegelrecht van 5 centen zijn onderworpen alle
zonder tusschenkomst van een openbaar ambtenaar opgemaakte
of niet uitdrukkelijk van zegelrecht vrijgestelde kwitantien en andere
eenzijdige acten of geschriften, bevattende de erkenning door of namens den schuldeischer van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan
eener geldschuld, onverschillig in welken vorm die stukken overigens
zijn opgemaakt.
Van dit recht zijn vrijgesteld, kwitantien en acten van ontheffing niet meer dan f 10. — bedragende en niet strekkende oprekening of tot geheele voldoening van eene grootere sorry.
POLISSEN.
In antwoord op een tot den Min. van Financier gericht schrijven
is door dezen in dd. 22 Juli 1901 verklaard, dat stukken, die van of
hun bestaan bestemd zijn om tot bewijs te dienen, year de onderteekening moeten gezegeld worden en dat derhalve de polissen aan
zegelrecht onderhevig zijn.
PASPOORTEN.
•
Buitenlandsche paspoorten voor een persoon f 2.50, f 3.75.
Buitenlandsche paspoorten voor 2 of meer personen f 5.00 f 7.50.
JACHTAKTEN.
zijn onderhevig aan een zegel van f o.30, van iederen gulden recognitie benevens 5o opcenten.
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TARIEF VOON HET ZEGEL VOOR WISSELS EN
ANDER HANDELSPAPIER (binnen het Rijk betaalbaar).
Van f ioo en minder

f o.os

Boven de f loo tot en met f

200 „ 0.I0

f)

200

ff

300 ,, 0.15

f1

It f f

300

ff

ff

,, f I 400

1f

f f 7f

f)

77

ff

500 f f

„ 1000

,,

4 00 ,, 0.20

1/

ff

ff

ff

500 ,, 0.25

ff

ff

,, 1000 7, 0.50

ff

,,

ff

ff

1500 ,, 0.75

Pf

„ 1500 ) f

ff

/7

2000 „ I.00

Pf

,, 2000

1f

ff

2500 ,, 1.25

ff

3000 „ 1.50

//

ff „ 2500 !I f f

f7

ff

ff

, , 3000 , f

,)

,,

ff

ff

„ 3500

ff

ff

ff ff

4000 ,, 2.00

ff

ff

:, ,,,

540500
4 0o0o0

1f

ff

ff ff

45 00 ,,,,

,, 3500

,, 1.75

5:
2: 2

PP

ff

ff

ff

ff

ff

19

f7

ff

ff

ff

ff

5500 ,, 2.75

ff

ff

„ 5500 f f

ff

ff ff

6000 „ 3.00

PP

/ f „

,,

,,

ff

, 1 „ 6500 ff f1

6000

ff

ff ff

6500 „ 3.25
7000

pp 3.50

3.75

ff

1, „ 7000

ff

ff

ff ff 75 00 f f

ff

f f „ 7500 1 f

ff

/1 ff 8000 ,, 4.00

ff

,,

„

8000 ,,

,,

,,

,,

8500 „ 4.25

f1

,f

„ 8500

ff

ff

ff

ff

9000 „ 4.50

ff

,, 9000

ff

ff

ff

ff 95 00

If
ff

f f ,, 9500 1 f ff

tf

4.75

f P „ /0000 „ 5.00

Boven de f io.000 met opklimming van f i000 en verhooging
van so cents, alles zonder opcenten.
Aan een vast zegelrecht van 5 cent (zonder opcenten) zijn
onderworpen

Wissels en alle ander handeispapier buiten het Rijk betaalbaar,
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a

alsmede het binnen het Rijk betaalbaar zoogenaamd kort papier,
waaronder de wet verstaat dat, hetwelk betaalbaar is gesteld :
hetzij op zicht of vertoon, hetzij uiterlijk drie dagen na zicht of
vertoon, of wet uiterlijk acht dagen na zijne dagteekening.
a. De bewijzen van aandeel in premieleeningen, welke zijn onderhevig aan een zegelrecht van een gulden voor iedere honderd gulden .
b. De pandbrieven van hier te lande gevestigde hypotheekbanken,
welker bedrijf wat het ter leen verstrekken van geld betreft
volgens hare statuten is beperkt tot het geven van geld tegen
hypotheek op onroerende zaken hier te lande gelegen of gevestigd
of tegen in pand geving van eerste grossen van akten van geldleening onder soortgelijk hypothecair verband, zijn onderworpen
aan een recht van f o.25 per f ioo.
c. alle andere stukken, die, onder welke benaming ook gerangschikt
kunnen worden onder de effecten of publieke fondsen, betalen
een recht van f o.4o per f ioo.
Het zegelrecht bedraagt ten minste 5 cent, dat opklimt met '5
cent tot 25 cent, boven de 25 cent met 25 cent tot f 5. — en boven
f 5. — met so cent.
Het zegelrecht dat betaald is voor behoorlijk gezegelde voorloopige bewijzen van storting wordt teruggeveven of verzekerd,
voor zoover het zegel op die bewijzen van storting door 's Rijks
ambtenaar is vernietigd en zij door behoorlijk gezegelde stukken
zijn vervangen.
Nieuwe stukken, uitgegeven ter vervanging van andere
zonder eenige verandering in de rechtsbetrekkingen, kunnen
zonder betaling warden gezegeld, met in achtneming van daarvoor door den Minister van Financien te stellen regelen.
Het zegelrecht komt, zoo niet het tegendeel is bedongen :
Van hier te lande opgern. aakte stukken ten laste van hem, die ze
hier te lande uitgeeft, in omloop brengt, overdraagt, verpandt of in
beleening geeft, of ter aflossing of conversie aanbiedt.
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Niet van zegelrecht vrijgestelde stukken zijn niet leverbaar, tenzij
zij behoorlijk gezegeld zijp.
Hij die niet behoorlijk gezegelde effecten in ontvangst neemt,
anders dan bij in bewaargeving, is verplicht die stukken, onder
opgaaf aan 's Rijks ambtenaar van naam en woonplaats van hem,
van wien zij zijn ontvangen, binnen acht dagen na de ontvangst te
doen zegelen, en is bevoegd het daarvoor betaalde van hem, van wien hij de stukken ontving, terug te vorderen.
Elke overeenkomst, die de niet-vervulling van deze verplichting
of de verkorting van deze bevoegdheid ten doel heeft, is nietig.
ZEGEL VOOR HUURCONTRACTEN.
Alle onderhandsche aktenl) van verhuring, onderverhuring, huurvernieuwing, overdracht of weder-afstand van huur van onroerende
goederen, zoomede al de dubbelen dier akten, zijn onderhevig aan
het recht van vijf en twintig centen van iedere honderd gulden
(met nog

so

opcenten ingevolge de wet van II Juli 1882) evenwel

met uitzondering van onderhandsche acten van verhuring, onderverhuring, huurvernieuwing, overdracht of weder-afstand van
huur van onroerende goederen, wanneer de huurprijs en lasten
te zamen genomen, over den geheelen huurtijd de som van f

so

niet te boven gaat.
Het bedrag waarover het recht verschuldigd is bestaat :
n den huurprijs, over den geheelen huurtijd berekend, wanneer
deze op

2

jaar of minder is bepaald ; doch voor verhuringen voor

een bepaalden tijd van meer dan twee jaren, in den huurprijs over
de eerste twee jaren, met bijvoeging van de helft van den huurprijs
voor den geheelen overigen huurtijd.
Bijaldien, voor een of meer jaren, een andere prijs mocht zijn
1) Eene huurovereenkomst, afhankelijk gesteld van eene uit te brengen
schriftelijke verklaring, is niet als huur te beschouwen, en kan er du.s geen
zegelrecht van worden geheven (Missive Min. van Fin. Oct. 1894 No. 38).
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bedongen, dan voor de overige, zal de jaarlijksche huurprijs gemiddeld worden berekend over den geheelen huurtijd. De jaren ter keuze
of opzegging van huurders of verhuurders staande, worden onder den
huurprijs begrepen, voor zooverre niet mocht bedongen zijn, dat,
bij het treden in dezelve eene nieuwe acte van verhuring zal
worden gemaakt.1)
Wanneer de verhuring voor het Leven is, bestaat het bedrag, waarover zegel berekend wordt, in tienmaal den jaarlijkschen huurprijs.
Eindelijk wanneer de huurprijs onbepaald is, in twintigmaal den
jaarlijkschen huurprijs.
Onder den huurprijs wordt verstaan de sore door den huurder aan
den verhuurder to betalen, benevens al de lasten, die de huurder
voor zijne rekening neemt, ter ontlasting van den verhuurder.
Het recht wordt berekend over ronde sommen van f I oo tot aan
een bedrag van f
van f

2000,

en boven de f

2000,

over ronde sommen

200.

TARIEF VAN HET ZEGELRECHT VOOR ONDERHANDSCHE AKTEN.
van Verhuring van Onroerende Goederen.
Sommen tot en rnet f so vrij van zegel.
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„ 2.62 1 2

600

i) Nu bij een huur voor onbepaalden tijd met het recht van keusjaren de
verbintenis afhankelijk is gesteld van de latere wilsverklaring van den huurder
onverschillig hoe die gedaan zal worden, mogen the keusjaren bij de berekening
van het verschuldigd zegelrecht niet in aanmerking worden genomen. (Missiven Min. van Fin. 21 April 1893 No. 41 en 16 Augustus i9o4 No. 63).
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KAMERS VAN KOOPHANDEL.
In Noord-Brabant.

Neede.
Bergen op Zoom.
Nijkerk.
Breda.
Nijmegen.
Dongen.
Tiel.
Eindhoven.
Wageningen.
Helmond.
Winterswijk.
'sHertogenbosch.
Zutphen.
Loon op nand
In Zuid-Holland
Oosterhout.
Raamsdonk to Raamsdonkveer. Delft.
Roosendaal
Dordrecht.
Tilburg.
Gorinchem.
Veghel.
Gouda.
Waalwijk.
's- Gravenhage.
Katwijk.
In Gelderland.
Leiden.
Rotterdam.
Apeldoorn.
Schiedam.
Arnhem.
Schoonhoven.
Culemborg.
Vlaardingen.
Doesburg.
Waddinxveen.
Harderwijk.
Woerden.
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In Noord-Holland.
In Overijssel.
Alkmaar.
Almelo (Stad).
Amsterdam.
Avereest.
Haarlem.
Borne.
Helder.
Delden. (Stad)
Hilversum
Deventer.
Hoorn
Enschede
Huizen
Goor
Purmerend.
Hengelo.
Velsen.
Kampen.
Zaandam (tevens voor Krom- Oldenzaal.
menie, Koog aan de Zaan, Rijssen.
Westzaan, Wormerveer, en Steenwijk.
Zaandijk.)
Zwolle.
In Groningen.
In Zeeland.
Appingedam
Delfzijl.
Middelburg.
Neuzen
Groningen.
Vlissingen.
Hoogezand (tevens voor Sappemeer) .
In Utrecht.
Amersfoort.
Utrecht.
In Friesland

Veendam (tevens voor Wilderyank).
Winschoten.

In Drenthe.

Assen.
Dokkum (tevens voor Oost- en Coevorden.
West-Dongeradeel, Kollumer- Hoogeveen.
land en Nieuw Kruisland.) Meppel
In Limburg
Franeker (tevens voor BarraHeerlen
deel en Menaldumadeel.)
Gorredijk
Kerkrade
Harlingen
Maastricht
Roern-lond
Leeuwarden
Sittard
Schoterland, Engwierden
Tegelan.
en Haskerland (Nijehasl-ce).
Vaals.
Sneek
Venlo.
Venray.
Weert,
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RIJKSTELEGRAAF.
De telegrammen moeteninduidelijkleesbaarschriftgeschreven zijn.
Teekens, b.v. handelsmerken als x Az, die niet door de
telegraaf kunnen worden overgebracht, behooren te worden omschreven. Voor de omschrijving dier teekens, die aan den voet van
het blad moet worden geschreven, wordt de Nederlandsche of Fransche taal aanbevolen.
Uitschrappingen, doorhalingen of wijzigingen moeten ter beoordeeling door den ambtenaar gewaarmerkt worden.
Telegrammen die niet aan de vereischten voldoen, worden ter
verbetering teruggegeven.
Mede worden geweigerd telegrammen, wier inhoud in strijd is
met de wetten des lands, de publieke orde, de veiligheid van den
Staat, of met de goede zeden.
De Telegrammen mogen worden gesteld :
a.

In iedere taal, waarvan de letters door de voorgeschreven sein-

teekens kunnen worden overgebracht.
In het buitenlandsch verkeer wordt het gebruik van het Fransch
Engelsch of Duitsch aanbevolen.
b.

Geheimschrift.

Geheimschrift wordt onderscheiden in
a.

Overeengekomen taal.

b.

Cijferschrift.

De inhoud van bijzondere telegrammen kan gedeeltelijk uit
verstaanbare taal en gedeeltelijk uit geheimschrift bestaan.
Onder overeengekomen taal wordt verstaan het gebruik van
woorden waaraan eene* bijzondere beteekenis is verbonden. Deze
woorden worden ontleend aan woordenlijsten, zij mogen uit niet
rneer dan o letters bestaan en moeten ontleend zijn aan een der
volgende talen : Duitsch, Engelsch, Fransch, Italiaansch, Latijn
Nederlandsch, Portugeesch, en Spaansch.

-
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Telegrammen in cijferschrift zijn die, waarvan de inhoud geheel
of ten deele bestaat uit op zichzelf staande, dan wel groepen of reeksen van Arabische cijfers met geheime beteekenis of op zichzelf
staande, dan wet groepen of reeksen van letters met geheime beteekenis, met dien verstande, dat de van accenten voorziene letters

a,

a, 6, n o en ii niet zijn toegelate n.
,

TER VERZENDING AANBIEDEN DOOR MIDDEL VAN DE POST.

Postkantoren, in plaatsen waar geen telegraafkantoor is gevestigd, zijn verplicht tot aanneming van telegrammen in gesloten
omslag en tot verzending van het telegram, benevens de sein- en
andere kosten aan het spoedigst to bereiken telegraafkantoor. Hiervoor is geen port verschuldigd.
Telegrammen, mits voorzien van eene waarde aan telegramzegels, gelijk aan het verschuldigde bedrag, kunnen in de postbussen
worden gestoken. Zij kunnen met of zonder omslag verzonden
worden en behooren voorzien to zijn van de aanwijzing : „Telegram".
Port is daarvoor niet verschuldigd, wanneer het telegraafkantoor
zich in dezelfde plaats bevindt waartoe de postbus behoort. Voor
verzending naar het telegraafkantoor in een andere plaats is evenwel
gewoon briefport verschuldigd.
Zij worden in de gewone bestelling der brieven begrepen, tenzij
de post- en telegraafdienst vereenigd, of althans in hetzelfde gebouw
gevestigd zijn, in welk geval zij onmiddellijk aan den telegraafdienst
warden overgegeven.
Expresse bestelling kali warden verlangd tegen voldoening van
het daarvoor vastgestelde recht van 15 cts. in postzegels.
Zijn zooclanigetelegrammen van een onvoldoend aantal zegels voorzien, Can worden ze nietverzonden,tenzij geentwijfelbestaat aan de
bereidwilligh&d van den afzender om het ontbrekende bij•LAbeto.len.
De dagteekening en het tijdstip van aanbieding worden in bet verkee: binnen Europa kosteloos overgeseind.
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Men kan vorderen dat zijn telegram niet voor een schriftelijk op
te geven tijdstip wordt overgeseind. Eveneens kan men schriftelijk
vorderen, dat zijn telegram niet na een opgegeven tijdstip wordt
verzonden. Is het niet mogelijk geweest aan dit verlangen te voldoen,
dan wordt den afzender hiervan kennis gegeven en worden hem de
seinkosten, na inhouding van i o cts., teruggegeven.
De seinkosten, niet die voor bezorging buiten den bestellin6kring,
moeten door den afzender worden betaald. Uitzondering hierop
maken de seinkosten van telegrammen door middel van kustseinposten van schepen in zee ontvangen. De kosten voor naseining
kunnen door hem, die naseining verzoekt, of door geadresseerde
worden betaald.
Telegrammen kunnen zonder dadelijke betaling worden aangenomen, mits vooraf eene zekere som ten telegraafkantore is gestort tot nadere verrekening.
Kwitantien wegens betaalde sein- en andere kosten van een of
meer telegrammen worden afgegeven tegen betaling van 5 cts.
Betaling der overbrengingskosten van binnenlandsche telegrammen en buitenlandsche telegrammen binnen Europa kan geschieden door middel van telegramzegels op het blad waarop het telegram
geschreven is, vast te hechten.
Onder de hier bedoelde overbrengingskosten zijn ook begrepen
die voor bezorging buiten den bestellingskring, voor vooruitbetaald
antwoord, enz. enz.
Telegramzegels zijn verkrijgbaar aan alle Rijks telegraafkantoren.
Betaling gedeeltelijk in zegels en gedeeltelijk in geld is niet toegelaten.
Er zijn negen soorten van telegramzegels : van
5o, 6o cent, f 1. — en f

5, 15,

20, 25,

30,

2. -.

Bij het opstellen van een telegram houde men de volgende orde
in het oog
1 ° . de bijzondere aanwijzingen, d.w.z., de aanwijzing voor

Is6

voorrang, die voor vooruitbetaald antwoord, voor bezorging
buiten den bestellingskring, naseinen, enz. enz.
2°. adres ;
3°. inhoud ;
4°. onderteekening.
5°. bekrachtiging der onderteekenng.
Men kan voorrang voor zijn telegram verlangen, in

ha

binnen-

landsch verkeer tegen betaling van het dubbele van den gewonea
prijs en in het buitenlandsch verkeer tegen betaling van driemaal
den prijs.
Men schrijve boven het adres : „Dringend", „(D)".
Radiotelegrammen kunnen alleen als dringende telegrammen
worden verzonden, voor zoover betreft den afstand langs de lijnen
van het telegraafnet te doorloopen.
Men kan het antwoord, dat men van zijnen correspondent verlangt
vooruit betalen.
De kosten van het vooruitbetaalde antwoord warden berekend
als die van een oorspronkelijk telegram.
Wie vooruitbetaling van het antwoord verlangt, stelt vOOr het
adres van zijn telegram de woorden : „Antwoord betaald", of „R.
P.", gevolgd door het aantal woorden dat hij wenscht vooruit te
betalen, bij voorbeeld „Antwoord betaald 15". of „R. P. 15".
Bij telegramrnen met meerdere adressen moet de aanwijzing
boven elk adres herhaald worden.
Indien men dringend antwoord vooruit wenscht te betalen, schrijve
rnen boven het adres „Dringend antwoord betaald" of „(R.P.D.)"
De kosten van collationneering van een telegrain. bedragen een
vierde gedeelte van de seinkosten van een gewoon telegram van
hetzelfde aantal woorden over denzelfden afstand.
Ter verzekering van eene nauwkeurige overseining is de afzender
bevoegd collationneering van zijn. telegram te verlangen.
Hij schrijft dan bovem het adres : „Collationw:_ering,", of „T. C."
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De afzender van een telegram kan vorderen dat de tijd van aflevering aan zijn correspondent hem per telegraaf of per post worde
gemeld. Hij stelt dan veer het adres de aanwijzing „kennisgeving
ontvang", of „PC" of „kennisgeving ontvang post" of „PCP".
In het eerste geval geschiedt de kennisgeving per telegraaf, en
betaalt de afzender de kosten van een gewoon telegram van vijf
woorden voor dezelfde bestemming.
In het tweede geval geschiedt zij in het binnenlandsch verkeer
ambtshalve en in dat met het buitenland tegen betaling door den
afzender van twaalf en een-halve cent.
De telegrammen kunnen worden nageseind :
a. Op verzoek van den afzender. Het telegram veer het adres
van de aanwijzing „Naseinen" of „F S" voorzien, eventueel
met opgaaf van de verschillende adressen en plaatsnamen
waarheen naseining wordt verlangd.
Het adres moet zoo volledig en duidelijk mogelijk zijn ; vooral
voor groote plaatsen is vermelding van straat en huisnummer zeer
aan te bevelen. De overseining van straat en huisnummer of naam
geschiedt echter kosteloos.
In stadstelegrammen kan de naam van de plaats van bestemming
achterwege blijven.
De adressen kunnen in een tusschen belanghebbenden overeengekomen of in verkorten vorm (t e 1 e g r a m a d re s) worden
geschreven tegen betaling van een jaarlijksch recht van f 20.
door den geadresseerde bij vooruitbetaling te voldoen.
Een nieuw telegramadres moet, om als zoodanig te kunnen
worden aangenomen, bestaan uit een codewoord, of aithans een
woord van overeengekomen beteekenis, dat uiterlijk geen verband
toont met den naam van den deposant, nog met zijn handel of omstandigheden.
In Buitenlandsch verkeer moet het adres in het Fransch, of in
de taal van het land van bestemming zijn gesteld.
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De afzendef kan verlangen dat een telegram door hetzelfde kantoor van bestemming aan meer dan een adres worde afgeleverd.
Hij stelt den boven het adres de aanwijzing „. adressen" of
„(Tm

),,

Elk afschrift wordt slechts van een adres voorzien tenzij in het
telegram de aanwijzing „alle adressen mededeelen" „C. T. A." is
opgenomen.
De seinkosten worden slechts eenmaal naar het gezamenlijk op de
minuut voorkomend woordental berekend, terwijl, voor elk uit te
reiken afschrift, in ,het binnenlandsch verkeer f o.I5 en in het buitenlandsch verkeer f 0.25 per i oo woorden in rekening wordt gebracht.
De kosten van elk afschrift van een meervoudig dringend telegram zijn het dubbel van die van bijzondere telegrammen.
De overige aanwijzingen moeten boven elk adres worden herhaald, met uitzondering evenwel van de aanwijzingen Dringend
of (D) en Collationneering of (T. C.), waarvan de vermelding voor
het eerste adres voldoende is.
Telegrammen zonder inhoud zijn toegelaten in binnenlandsch
verkeer. In het buitenlandsch verkeer met bijna alle landen.
De telegrammen mogen worden gesteld in iedere taal, waarvan
de letters door de voorgeschreven seinteekens kunnen worden overgebracht.
Onderteekening kan geschieden onder een overeengekomen of
verkorten vorm of geheel worden weggelaten.
De ambtenaar kan vorderen dat de afzender van een bijzonder
telegram zijne identiteit bewijze en dat hij zijn naarn en adres
aan den voet van het telegram stelle of althans opgeve. Dit laatste
geschiedt in zijn eigen belang, om hem namelijk c. q. een bericht
van onbestelbaarheid te kunnen doen geworden.
Verlangt de afzender dat zijn telegram in handen van den geadresseerde wordt afgeleverd, dan is voor het adres de aanwijzing
„Eigenhandig" of „M. P." te stellen.
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In Nederland en in sommige buitenlandsche Staten is deze wijze
van aflevering toegestaan.
Het tijdstip van de afgifte aan den besteller of den bode wordt
ingeschreven op het ontvangbewijs, dat nevens het telegram den
geadresseerde ter onderteekening wordt aangeboden.
Invulling op dat bewijs van het tijdstip, waarop het telegram
werd ontvangen is aan te bevelen.
Telegrammen naar kantoren met nachtdienst, welke na

uur

's avonds worden ontvangen en voorzien zijn van de aanwijzing
„ Nacht", of die hoewel zonder deze aanwijzing, naar het oordeel
van het kantoor van bestemming, daartoe aanleiding geven, worden dadelijk besteld. De bestelling van de overige telegrammen, met
inbegrip van die mei de aanwijzing „Dag" geschiedt den volgenden
morgen, des zomers ten 6 V2 en des winters ten 71/2 uur.
In binnenlandsch verkeer en in het verkeer met de meeste Staten
van Europa kan men „Open bestelling" verlangen, niet met Creta
(Candia), Gibraltar, Groot-Britannie en Ierland en Malta. Men
schrijve boven het adres „Open".
Aflevering in handen van den geadresseerde kan worden gevorderd, welk verlangen moet blijken uit de aanwijzing : „Eigenhandig"
of „(M. P.)". Niet toegelaten in Europeesch verkeer met Spanje,
Groot- Britannieen Ierland, Malta, Creta( Candia) Gibraltaren Turkije.
De geabonneerden van een locaal telefoonnet, alsmede personen
of firma's, wier perceelen rechtstreeks zijn aangesloten aan een
rijkstelefoon- of hulptelefoonkantoor, zijn bevoegd om hunne
telegrammen per telefoon aan te bieden en te ontvangen, alsmede
om afschriften van die telegrammen te erlangen, mits zij zulks
schriftelijk verzoeken op een ten kantore verkrijgbaar formulier.
Men geve van dit verlangen blijk door de aanwijzing : „Telephoon".
De prijs van elk afschrift bedraagt f o.o71/2. Indien zij van deze
bevoegdheid gebruik maken, zijn zij verplicht te voren een verrekeningsvoorschot te storten.
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Men kan zijn telegram Telegraaf-restante of Poste restante
adresseeren, verkort resp. „TR" en „GP" en Poste restante aangeteekend of „(G P R)". Voor deze laatste aanwijzing is het aanteekenrecht ad f o.io verschuldigd.
Voor de bestelling door telegraafkantoren van sommige spoorwegmaatschappijen wordt betaling gevorderd. Wenscht de afzender
die kosten voor zijn rekening te nemen, dan betaalt hij een vast bedrag van f o.25 en moet het adres de aanwijzing „bestelgeld betaald"
of „D.P.", bevatten.
Zoo het adres geene aanwijzing bevat, betaalt de geadresseerde
de werkelijk verschuldigde bestelkosten.
Is in de plaats van bestemrning geen telegraafkantoor gevestigd,
dan geschiedt de bezorging van het door den afzender aangewezen
telegraafkantoor, door de post of door boden.
a.

Bezorging per post.

De bezorging per post van telegrammen binnen Nederland en
van buitenlandsche telegrammen binnen de grenzen van het land,
waarin het kantoor van bestemrning ligt, geschiedt zonder kosten
voor den afzender of den geadresseerde.
b.

Bezorging per bode.

De kosten van bezorging kunnen door den afzender bij vooruitbetaling worden voldaan of door den geadresseerde worden gedragen.
Wenscht de afzender de bezorging naar eene plaats in Nederland
voor zijne rekening te nemen, dan schrijft hij veer het adres de
aanwijzing „Bode-betaald," of „ XP" en betaalt boven het tarief
so cent bodekosten.
Brieftelegrammen dienen orn het publiek in Nederland in staat
te steilen zijne met stoomschepen der Stoomvaart-Maatschappij
Nederland te Amsterdam en van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam naar Nederlandsch-Indio verzonden brieven per telegraaf
te kunnen aanvullen, verbeteren of bevestigen, alsmede de gelegenheid te openen tot het verzenden van berichten aan geadresseerden
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in Ned.-Indie, zonder genoodzaakt te zijn het tarief voor gewone
telegrammen naar Ned.- Indie te betalen. Zij worden verzonden naar
de agenten van de genoemde Stoomvaart Maatschappijen te Genua
en Marseille, die zorgen voor de overbrenging daarvan met de eerstvolgende mailboot naar Sabang, resp. Padang om van daaruit
te worden geseind naar de plaats van bestemming. Op die wijze
wordt niet alleen een tijdwinst van 4 a 5 dagen boven een brief,
maar tevens een belangrijke prijsvermindering op het telegramtarief van Nederland naar Ned.-Indie verkregen. Omtrent het juiste
tarief, het uiterste tijdstip van verzending van de brieftelegrammen
en de overige bijzonderheden van dezen dienst zijn volledige inlichtingen aan de telegraafkantoren te bekomen.
Tusschen de Rijkstelegraafkantoren te Amsterdam, te 's-Gravenhage en te Rotterdam eenerzijds en het Rijkstelegraafkantoor te
Groningen anderzijds kunnen bij wijze van proef op werkdagen
tusschen des avonds 7 en 12 uurtegen verminderdtarief zoogenaamde
brief t e 1 e g r am me n, worden gewisseid, bestemd om na de gewone telegrammen te worden overgeseind en om ten kantore
van bestemming in de postbestelling c. q. postverzending te worden
opgenomen.
De bezorging per post ge:chiedt zonder kosten voor den afzender
of den geadresseerde.
De seinkosten voor brieftelegrammen, bedragen 25 cent voor de
eerste zo woorden of minder ; 3o cent boven i o woorden tot en met
Is woorden ;

2

cent voor elke volgende 5 woorden of minder, van 16

tot en met so woorden en

2

cent voor elke volgende z o woorden

of minder, van 51 tot en met zoo woorden.
Brieftelegrammen mogen niet meer dan zoo woorden bevatten
en moeten boven het adres de aanwijzing „Brieftelegram" dragen.
Deze aanwijzing wordt begrepen in de woordentelling.
Het adres van een brieftelegram moet als laatste woord bevatten
den naam van het telegraafkantoor van bestemming voorafgegaan
Hand. Woordenboek.
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door den naam van de woonplaats van den geadresseerde, indien
deze plaats niet is die, waar het eind-telegraafkantoor is gevestigd.
De afzender van een brieftelegram is aansprakelijk voor de juiste
aanwijzing van het telegraafkantoor van bestemming.
Terugbetaling van seinkosten kan alleen geschieden, indien een
brieftelegram ten gevolge van een fout van den telegraafdienst niet
ter bestemming is gekomen.
Op verzoek van den geadresseerde kunnen voor hem aankomende
brieftelegrammen per telefoon of per bijzondere draadverbinding
aan hem worden afgeleverd, mits door hem een voldoende som is
gestort, waarop voor elk zoodanig afgeleverd brieftelegram wordt
gekort het verschil tusschen het gewone telegramtarief en het geheven brieftelegramtarief.
De bepalingen van het Rijkstelegraafreglement zijn op brieftelegrammen van toepassing, voor zoover in het bovenstaande daarvan
niet is afgeweken.
Brief r adi of elegr ammen zijn telegrammen, welke door
een kuststation naar een schip of van een schip naar een ander schip
worden overgebracht, ten einde per post to worden verder gezonden
van een haven uit, welke het schip, dat het telegram ontvangt,
aandoet. Voor deze radiotelegrammen is overneming door een
radiotelegraafstation niet toegelaten.
Het tarief omvat, behalve de radiotaksen en de kosten voor de
verzending langs de lijnen van het telegraafnet een bedrag van 12 1/2
centvordpszing.
De prijs van een radiotelegram, omvat naar omstandigheden :
I°. a. de kusttaks, toekomende aan het kuststation ;
b. de scheeptaks, toekomende aan het scheepsstation ;
2° .

de kosten voordeverzending langsde lij nen van hettelegraafnet.

3 ° . de transittaksen voor de overnemende kust- of scheepsstations
en de kosten voor de bijzondere diensten, welke door den afzender worden verlangd.
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Het rijkskantoor met radio-telegrafischen dienst te Scheveningen
(Haven) geeft van de langs radiotelegrafischen weg verkregen meldingen van schepen en ontvangen noodseinen per telegraaf bericht
aan hen die zich daartoe hebben aangemeld. De levering van de
hierbedoelde berichten geschiedt binnen Nederland tegen heffing van
den geadresseerde van eene kusttaks van voorloopig f voor elke
tijding, vermeerderd met een bedrag van 5o cent, indien het samen
te stellen telegram niet meer dan o woorden bevat en van 25 cent
daarenboven voor elk volgend tiental woorden of gedeelte daarvan.
Bij levering buiten Nederland worden de kosten verhoogd met
het toepasselijk buitenlandsch telegram tarief.
Kustseintelegrammen zijn telegrammen, welke met behulp van
een daartoe ingerichten seinpost van of naar schepen in zee worden
overgebracht.
Kustseintelegrammen moeten gesteld zijn in den taal van het land
waar de kustseinpost is gevestigd, die zijne tusschenkomst voor de
overbrenging naar het schip verleent of wel in de seinteekens van
het Algemeen Seinboek.
Voor overbrenging van een telegram door middel van een kustseinpost is, behalve de gewone seinkosten, een vast recht verschuldigd
van 5o cts. In Nederland zijn kustseinposten gevestigd te Eierland,
Goedereede, Hoek van Holland, I Jmuiden, Scheveningen, Westerschouwen en Westkapelle.
Ingeval van onbestelbaarheid wordt dit den afzender bericht. Deze
teekent daarvoor een ontvangbewijs. In geval van onbestelbaarheid
van telegrammen met kennisgeving van ontvangst, worden den af_
zender in de kennisgeving van onbestelbaarheid zooveel mogelijk
inlichtingen gegeven, die kunnen leiden tot opsporing van het adres
van den geadresseerde.
Onbestelbare telegrammen worden 6 weken ten kantore bewaard.
Van telegrammen met antwoord betaald worden de antwoordkos-
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ten bij onbestelbaarheid van het telegram, aan den afzender terugbetaald.
Voor telegrafische berichten tot herstelling van fouten, tot aanvulling, of tot intrekking van een telegram zijn de gewone seinkosten verschuldigd. De afzenders betalen gewone kosten van het
telegram plus kosten voor antwoord, indien dat verlangd wordt.
Deze telegrammen worden echter als betaalde diensttelegrammen
behandeld en gaan dus voor de bijzondere telegrammen.
VERMINKING, VERTRAGING, SCHADE.
De goede overkomst van telegrammen of bezorging binnen een
bepaalden tijd, wordt niet gewaarborgd (art. 9 der Wet van

7 Maart

1852) .
De seinkosten van telegrammen welke aanzienlijk vertraagd, of
niet ter bestemming zijn gekomen, worden den afzender teruggegeven.
Is een kantoor ten gevolge van storing op de lijnen geheel van
de telegrafisZhe gemeenschap uitgesloten, dan geschiedt verzending
per post aan het spoedigst to bereiken telegraafkantoor, dat niet is
uitgesloten. Bij de aanbieding wordt de afzender gewaarschuwd.
Ontstaat na de aanbieding, doch voor de overseining, storing, dan
ontvangt de afzender hiervan bericht en wordt het telegram hem
desverlangd met de seinkosten teruggegeven.
Een aangeboden telegram kan worden ingetrokken. Voor den
aanvang van de overseining worden alle kosten terugbetaaid, na
aftrek van io cents inschrijvingsgeld.
Op verzoek van den afzender, den geadresseerde of hunn?.. gemachtigden worden aischriften van aangeboden of ontvangeu telegrammen verstrekt. Bij dit verzoek verdient juiste opgaaf van het
tijdstip van aanbieding of ontvangst aanbeveling.
Afschriften zijn vrij van zegel. De prijs bedraagt 15 cent per
zoo woorden.
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Algeheele terugbetaling van seinkosten geschiedt alleen in geval
van storing.
In telegrammen, waarvan de inohud geheel uit verstaanbare
taal bestaat wordt elk woord, dat niet meer dan 15 letters bevat, voor
een woord woord geteld. Bij langere woorden geldt elke geheele of
gedeeltelijke reeks van 15 letters voor een woord,
Ch, a, o en u worden als eerie letter aangemerkt.
,

De in het adres voorkomende naam van de plaats van bestemming
wordt voor een woord gerekend, onafhankelijk van het aantal letters, rnits de officieele spelling is gebruikt. Voor inlichtingen in deze
vervoege men zich tot het telegraafkantoor waar de officieele kantorenlijst voorhanden is.
Getallen van 5 of minder cijfers gelden voor een woord, zoowel
binnen als buiten Europa. Punten, komma's en breukstreepen in
getallen worden voor een cijfer geteld.
Voorbeeld : 1.400 = 5 cijfers, 40 4/17 = 6 cijfers.
Dezelfde regels gelden voor groepen van letters (goederenmerken).
Op zich zelf staande letters of cijfers worden ieder als een woord
geteld. Hetzelfde geldt voor de onderstreping van elke uitdrukking
of van elke reeks van achtereenvolgende uitdrukkingen, zoomede
voor de in telegrammen voorkomende aanhalingsteekens en haakjes
en voor de zinteekens, weglatingsteekens en koppelteekens, welke
op verzoek van den afzender zijn over te brengen.
Bij telegrammen in overeengekomen taal telt elk i o-tal letters
voor een woord.
UITGESTELDE TELEGRAMMEN.
Tusschen Nederland en verschillende landen buiten Europa
kunnen uitgestelde telegrammen gewisseld worden. Deze tijdingen,
waarvoor de helft van den prijs van een gewoon telegram van hetzelfde woordental en dezelfde bestemming verschuldigd is, behooren
in verstaanbare taal te zijn gesteld, en worden overgebracht na die,
waarvoor het voile tarief is berekend.
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Telegrammen zonder inhoud zijn op den voet van uitgesteld telegram niet toegelaten.
Uitgestelde telegrammen moeten gesteld zijn hetzij in de Fransche
taal, hetzij in een der talen van het land van afzending of van bestemming, door de betrokken Administration voor deze soort van
telegrammen aangewezen en waarvan het gebruik tevens voor de
internationale telegraaf-correspondentie in verstaanbare taal is
toegelaten.
Is geene bepaalde taal door het land van bestemming aangewezen,
dan wordt alleen de aldaar meest gebruikelijke taal beschouwd als
de door dat land aangewezene.
Boven het adres moet eene der bijzondere aanwijzingen „LCF",
„LCO" of „LCD", worden geplaatst, al naar gelang het telegram
gesteld is in de Fransche taal, in de taal van het land van oorsprong,
dan wel in die van het land van bestemming. Deze bijzondere aanwijzingen worden bij de prijsberekening als een woord in de telling
begrepen.
Het tarief per woord voor een uitgesteld telegram bedraagt de heift
van dat, geldende voor eengewoontelegramnaar dezelfde bestemming.
Tusschen Nederland en verschillende bestemmingen in NoordAmerika kunnen tegen verlaagd tarief dagelijksche brieftelegrammen en wekelijksche brieftelegrammen worden gewisseld.
Deze brieftelegrammen worden per telegraaf naar New-York of
Montreal overgebracht.
Verzending naar verder gelegen plaatsen dan New-York of Montreal geschiedt kosteloos per post. Deze verdere verzending wordt
zoodanig geregeld, dat de brieftelegrammen zoo mogelijk aan hun
adres worden afgeleverd op denzelfden tijd als voor New-York of
Montreal is bepaald, in elk geval zoo spoedig doenlijk daarna.
De dagelijksche en wekelijksche brieftelegrammen moeten gesteld zijn in verstaanbare taal, hetzij in het Engelsch, in het Fransch
of in het Nederlandsch.
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Overeengekomen adressen, de letters tot aanduiding van handelsmerken, beurskoersen, de in gewone of handelscorrespondentie gebruikelijke verkortingen als fob, cif, caf, svp en dergelijke, de seinletters van het internationaal seinboek ten dienste van alle natien, voorkomende in kustseintelegrammen, alsmede cijfers, zijn toegelaten.
Boven het adres van de dagelijksche en van de wekelijksche brieftelegrammen moet eene der volgende aanwijzingen gesteld worden.
TLT = dagelijksch brieftelegram, per telegraaf naar de plaats
van bestemming over te brengen ;
TLP

dagelijksch brieftelegram, van Nei,v- York of Montreal
uit per post verder te zenden ;

TWT = wekelijksch brieftelegram, per telegraaf naar de
plaats van bestemming over te brengen ;
TWP = wekelijksch brieftelegram, van New-York of Montreal
uit per post verder te zenden.
TELEGRAFISCHE POSTWISSELS.
A. Binnenland.
Tusschen plaatsen in Nederland alwaar, nevens een postkantoor,
een Rijkstelegraaf- of een door den directeur van het postkantoor
beheerd Rijkstelephoonkantoor is gevestigd, kunnen door middel
van de telegraaf gelden worden overgemaakt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het formulier No. 183,
dat voor 1/2 cent verkrijgbaar is gesteld en de noodige aanwijzingen
bevat voor eene juiste invulling.
Het maximum-bedrag van elken wissel bedraagt f soo.
Behalve het gewone postwisselrecht, door frankeerzegels op den
wissel te voldoen, worden de kosten van een telegram geheven van
gelijk aantal woorden als voor den telegrafischen postwissel gebezigd worden.
Aanwijzingen betreffende de strekking van het over te maken bedrag,
mogen op de postwissels worden-gesteld en worden medegeseind.
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De bepalingen omtrent dringende overbrenging en kennisgeving
van ontvang zijn op telegrafische postwissels van toepassing. Vooruitbetaling van antwoord, collationneering, aangeteekend per post en
bezorging per bode (al dan niet vooruitbetaald), is mede toegelaten.
Overbrenging van telegrafische postwissels naar plaatsen waar
geen telegraafkantoor gevestigd is, kan van uit een naburig telegraafkantoor geschieden, zoowel „per expresse" als per post.
Wordt expresse bestelling verlangd, dan zijn de wissels bovenaan
te voorzien van de aanwijzing „expresse" of „expresse betaald",
naar gelang het expresse-recht, dat boven het vaste recht van f

0.15

verschuldigd mocht zijn, al dan niet voor rekening van den geadresseerde wordt gelaten.
Bij verzending per post moet de aanwijzing luiden „post".
Voor gewone verzending per post is niets verschuldigd.
Bovenvermelde aanwijzingen worden bij de prijsbepaling van
het telegrafisch bericht medegeteld.
Voor expresse bezorging zijn de bepalingen voor expresse brieven
hierop van toepassing.
Telegrafische postvvissels worden aangenomen en uitbetaald
op alle uren waarop het postkantoor voor het publiek geopend is.
Naseinen van telegrafische postwissels kan alleen geschieden
op schriftelijk verzoek van den geadresseerde, of namens dezen,
door een daartoe bevoegd persoon.
De afzender en de rechthebbende mogen niet worden aangeduid
door eene afkorting of door een of ander overeengekomen woord
(telegram adres).
De brievengaarders zijn belast met het aannemen van gelden,
welke in het binnenlandsch verkeer door middel van een telegrafischen postwissel moeten worden overgemaakt.
B. Buitenland.
In het verkeer met de na te noemen landen kunnen telegrafische
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postwissels toegelaten worden : Belgie, Bosnie-Herzegowina, Bulgarije, Canada, Denemarken met I Jsland en de Faroer, Duitschland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Gr.-Brittannie en Ierland,
Hongarije, Italie, Japan met Formosa (Taiwan) en Japansch
Sachalin (Karafuto) Luxemburg, Ned. Oost-Indie, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal met de Azorische eilanden en Madera,) Rumenie, Servie, Tripoli (Libie, Tunis,) Vereenigde Staten van NoordAmerika,) Zweden, Zwitserland.
Daartoe wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het formulier
No. 205, dat voor 1/2 ct. verkrijgbaar is en de noodige aanwijzingen
bevat voor eene juiste invulling.
Voor deze postwissels zijn boven het gewone recht van overmaking, hiervoren vermeld, verschuldigd de kosten van het telegrafisch
bericht, berekend volgens het tarief van de Rijkstelegraaf.
In het verkeer met sommige landen kan, tegen betaling van het
daarvoor volgens gemeld tarief verschuldigde, dringende overbrenging (D) , betaald antwoord (Dp) , collationeering (Tc) , kennisgeving
van ontvang per post (Pcp), of per telegraaf (Pc), bezorging per bode
(al dan niet vooruitbetaald) (Expres of Xp) en verzending aangeteekend per post (Pr) verlangd worden.
De postwissel is dan van de daarvoor vereischte aanwijzing te
voorzien. Ook kan van telegrafische postwissels een bericht van betaling gevraagd worden, dat alsdan per post wordt toegezonden.
De telegrafische postwissels behooren in den regel in de Fransche
taal te worden gesteld.
De afzender en de rechthebbende mogen niet worden aangeduid
door eene afkorting of door een of ander ovefeengekomen woord.
Zij mogen een bedrag van i 000 francs niet te boven gaan, of een
daarmede overeenstemmend bedrag in andere munt, zijnde voor
Nederland f 5oo.
Bij het Wetboek van strafrecht is aan telegraafambtenaren elke
mededeeling omtrent telegrammen verboden, anders dan aan den

170

afzender en den geadresseerde. Mede zijn gerechtigd tot het vragen
van inlichtingen de procureur-generaal bij het Gerechtshof, de officier bij de Arrondissements rechtbank en de commissaris van politie.
Dit verzoek behoort schriftelijk to geschieden.
De seinkosten voor telegrammen tusschen twee Nederlandsche
kantoren in verschillende plaatsen bedragen :
Voor tien of minder woorden 25 cts, en voorts 5 cts. voor I —5
woorden daarboven, tot so woorden ; boven so woorden voor I --io
woorden 5 cts meer.
Locaaltelegrammen. Voor de eerste z o woorden of minder 15
cts voor elke volgende 5 woorden of minder, van II tot en met so
woorden 5 cts. voor elke volgende io woorden of minder, voor de
woorden boven 50, 5 cts.
Voor het overbrengen van telegrammen tusschen Rijkskantoren
met radiotelegrafischen dienst onderling of in het verkeer met
schepen in zee, wordt, boven het gewone telegramtarief, een kusttaks van I o cent per woord geheven met een minimum van f 1. —
per telegram.
TARIEVEN, VOOR GEWONE EN UITGESTELDE TELEGRAMMEN.

Voor Belgie . . .
1)

f o.35.

Duitschland
Luxemburg

,, 0 .35.
„ o.4o.

alle overige landen

„ o.5o.

De prijsbepaling geschiedt overeenkomstig de hiernavolgende
tarieven, met dien verstande, dat de prijs wordt afgerond tot het
naast hoogere door 5 deelbare bedrag.
Waar het verkeer langs meerdere wegen plaats heeft is hieronder
voor de meeste landen het laagste tarief vermeld, of dat van den
weg.
Belgie vast recht van 25 cts., daarenboven

21 '2

cts. per woord tot
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5o woorden, daarenboven 1 1/4 cent per woord.
. per woord 13 cts.

Bosnie-Herzegowina
Bulgarije

I/

/7

Corfu

I/

//

Creta (Candia)

//

”

1

41 /2

27

ft

//

281/

/I

Denemarken

,,

//

91/2

/I

Duitschland

„

/7

61/2

PI

8

,,
,,

Faroer-eilanden

„
),

//

Frankrijk

//

//

Gibraltar

//

,/

15

op de eilanden Corfu, Eubea en Poros)

,,

7)

27

de overige eilanden

7/

I/

v,

Griekenland, (kantoren op het vasteland en

Groot-Britannie en Ierland
I Jsland

77

Luxemburg

7/

Malta . .

//

Montenegro

//

Noorwegen

,,

Oostenrijk-Hongarije

7)

Portugal
Roemenie

'2

I/

10

/7

77

35

PI

f/

13

77

/I

77

Italie

7/

281 /_

//

//
77
,f

61/2
23

13

121/2

f/

I/

77
71

77

I0

77

77

77

15

77

I/

f/

13

SI

Rusland (Europeesch- en de Kantoren in
den Kaukasus en Transcaspie)

77

77

181/2

Servie .

77

77

13 1 /2 „

Spanje

77

77

13

,,

77

77

27

77

Zweden . .

77

17

Zwitserland

77

77

Turkije (Europeesch)

.

II
91/2

)7

;
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TARIEFPRIJZEN, verschuldigd voor Telegrammen van 2 tot
25 woorden, in het binnenlandsch verkeer, alsmede in dat met

Denemarken.

de voornaamsze Europeesche Staten.
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0
z

z
Gid.

Gld.

Gld.

Gid.

Gld.

2

0.25

0.35

0.50

0.35

0.50
0.50

S

Li
n

3

0.25

0.35

0.50

0.35

4

0.25

0.35

0.50

0.35

0.50

5
6

0.25

0.40

0.50

0.35

0.50

0.25

0.40

o.6o

0.40

0.50

7
8

0.25

0.45

0.70

0.50

o.6o

0.25

0.45

0.80

0.55

0.65

9
Io

0.25

0.50

0.90

o.6o

0.75

0.25

0.50

0.95

0.65

0.80

II

0.30

0.55

1.05

0.75

0.90

12

0.30

0.55

I.15

0.80

.00

13

0.30

0.60

1.25

0.85

1.05

14

0.30

0.60

1.35

0.95

I.15

15

0.30

0.65

1.45

I.00

1.20

16

0.35

0.65

1.55

1.05

1.30

17

0.35

0.70

1.65

1.15

I.40

18

0.35

0.70

1.75

1.20

1.45

19

0.35

1.85

1.25

1.55

20

0.35

0.75
0.75

1.90

1.30

1.60

21

0.40

o.8o

2.00

1.40

1.7o

22

0.40

o.8o

2.10

1.45

1.8o

23

0 40

0.85

2.20

1.50

1.85

24

0.40

0.85

2.30

1.60

1.95

0 .4 0

0.90

2.40

1.65

2.00

25
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Qostenrijk.

Noorwegen.

Lnxemburg.

Bosnie, Herzegow ina,
Montenegro, Roeme nie.

Gr. Britannie en
Ier land.

_
Aantal woorden.

I

*trIte W

."!A-Ta S

.
Creta ( Candia)
Griekenld. (vasteland. )
en de eil. Cor fu, Eubea
en Poros), Turkije.

.

_

Gld.

did. Gld. Gld .

G ld .

Gld. Gld. Gld.

Gld. Gld.

2

0.55

0.50 0.50 0.50

0.50

0.50 0.50 0.40

0.50 0.50

3

o.5o o.5o o.so
o.5o o.5o o.55

o.so

o.so o.so 0.65

7

1.90

o.6o o.6o o.8o
o.7o o.7o o.95

o.65
o.8o
o.95

o.so o.7o
o.55 o.95
o.7o 1.15
o.85 1.4o
43.95 1.65

o.5o o.so

5
6

0.85
Lio
1.35
1.65

8

2.20

0.80

1.05

1.05

1.10

1.85 0.55

1.00

0.80

9

2.45

o.90 o.90 1.20

1.20

1.25 2.10 0.60

1.15

0.90

10

2.70

1.00

1.30

1.30

1.35 2.3o 0.65

ii

3.00

1. Io 1. Io 1.45
1.20 1.20 I .6o

1.45

1.25
1.4o
1.5o
1.65
1.75
1.90

4

12
13

3.25

1.00

1.3o 1.7o
1.40 1.85
1.5o 1.95

1.85
1.95

1.5o
1.65
1.8o
1.90
2.os

1.60 2.10

2.10

2.20 3.70

1.60

1.7o

2.55
2.8o
3.00
3.25
3.45

o.4o
o.4o
o.4o
o.4o

o.5o o.5o

o.65 o.so
o.75 o.6o
o.5o o.90 o.7o

0.75
o.8o
o.85
o.95

I.00
z.io
1.20
1.3o

i7

4-35
4.6o

1.3o
1.4o
1.5o
1.6o
1.7o

1.7o 2.25

2.25

2.3o 3.95 Lis 2.15 1.70

/8

4.90

1.80

1.80

2.35

2.35

2.45 4.15

19

5.15

1.90 1.90 2.5o

2.5o

2.6o 4.4o 1.25 2.4o 1.90

14
is
16

3.55
3.8o

0.80

o.55

4.o5

i.00

1.05 2.00
1.20 2.25

1.4o
1.5o
1.60
1.80

20

5.40

2.00 2.00 2.60

2.60

2.70 4.60

1.30

2.50

2.00

21

5.70

2.10

2.10 2.75

2.75

2.85 4.85

1.40 2.65

2.10

22
23

5-95

2.20 2.20 2.90

2.90

3.00

5.io 1.45 2.75 2.20

6.25

2.30 2.30 3.00

3.00

3.15

5.30

24

6.50

2.40 2.40 3.15

3.15

2K

6.75

2.5o 2. co 1.25

1.25

3.25 5.55 1.6o 3.00 2.40
1.4o 5.7c 1.65 1.1 c 2. co

1.50 2.90 2.30

71 4

3

P. 71
ac:

Zwitserlan d.

0
4.

Faro er Eilanden.
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3

0.50

0.50

0.50

Gld.
0.50
0.50

o.8o

1.os

4

o.6o

0 .75

0 .55

0.50

0.50

o.6o

1.15

i.os

1.40

5
6

0.75

0 .95

0.50
o.6o
0.70

.45

1.30

1.75

0.90

1.75

1.6o

2.10

1.05

2.00

1.8s

1.20

1.50

1.05

0 .55
0.70
o.8o
o•.90

1

1.15
1.30

o.65
o.8o
0.95

0.75

0.90
1.05

o.8o

1.20

2.30

2.10

2 .45
2.80

1.70
1.85
2.os
2.25

1.20

i.00

0.90

1.35

2.60

2.35

3.15

1.30

LI()

0.95

1.45

2.85

2.60

3.50

1.45

I.os

1.60
1.75

3.15

2.90

3. 8 5

3.45

3.15

4.20

2 .45

1.70
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TELEFOONDIENST.
Den ambtenaren, met den telefoondienst belast, is elke mededeeling omtrent gesprekken, anders dan aan hen, die tot kennisneming bevoegd zijn, overeenkomstig hun ambtseed verboden op de
in, het Wetboek van Strafrecht bepaalde straffen.
De gesprekken worden in volgorde van danmelding gevoerd.
Die volgorde wordt echter onderbroken voor gesprekken, waaraan recht van voorrang wordt toegekend . Deze zijn :
a.

de gesprekken van autoriteiten of ambtenaren, bevoegd tot het
verzenden van regeeringstelegrammen ;

b.

gesprekken over dringende dienstzaken van autoriteiten of ambtenaren, bevoegd tot het verzenden van diensttelegrammen den
telegraaf- of telefoondienst betreffende ;

c.

dringende gesprekken.
De dwir der sub a. en b. bedoelde gesprekken is niet beperkt.
Ingeval een interlocaal gesprek wordt aangevraagd met een per-

soon die een locaal gesprek voert, wordt dit gesprek voor het overbrengen van die aanvraag en het desverlangd voeren van het interlocaal gesprek, onderbroken.
Hij, die tot het voeren van een interlocaal telefoongesprek wordt
toegelaten, is beyoegd zich gedurende drie minuten met den geroepene te onderhouden. Wenscht hij na verloop van drie minuten
het gesprek voort te zetten, dan wordt dit toegelaten gedurende een
nieuwen termijn van drie—minuten.
Na zes minuten mag het gesprek, telkens voor drie minuten, alleen
voortgezet worden.
a.

ingeval geene aanvragen voorhanden zijn ;

b.

wider toepassing van het tarief voor dringende gesprekken, indien wel aanvragen voorhanden zijn en mits voor het verkeer
tusschen de betrokken kantoren over den geheelen afstand
meer dan twee geleidingen ten dienste staan.
Indien aan eene oproeping tot het voeren van een gesprek binnen
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twee minuten geen gehoor is gegeven, wordt de verbinding opgeheven.
Bij elk Rijkstelefoon-, huiptelefoon-, Rijkstelegraaf- en hulptelegraafkantoor kan tegen betaling van io cent een telefoon-oproepbericht worden aangeboden, dienende :
a.

om een persoon wiens perceel niet telefonisch is aangesloten,mede
te deelen, dat hij door den afzender van dit bericht voor het
voeren van een interlocaal gesprek zal worden opgeroepen. ;

b.

om een persoon als voren uit te noodigen, een interlocaal gesprek aan te vragen net den afzender van het oproebpericht
in de door dezen in het bericht opgegeven plaats.
Woont de eerstbedoelde persoon buiten den kring van kostelooze

bezorging van het Rijkstelegraaf. of hulptelegraaf-kantoor van bestemming, dan wordt van den afzender van het oproep-bericht bovendien voor de bezorging per bode, het bij het Rijkstelegraafreglement bepaald bedrag geheven.
Het tarief voor het voeren van een interlocaal gesprek is verschuldigd door hem, die het gesprek aanvraagt, dus onverschillig
of dit geschiedt ingevolge een voorafgaande telegrafischen of telefonischen oproep.
VERREKENINGSVOORSCHOTTEN.
De geabonneerden van locale telefoonnetten en de rechtstreeks
aangeslotenen bedoeld sub. c. hierboven, kunnen zich aan het Rijkstelegraafkantoor of eventueel aan een bijkantoor der Telegrafie
of der Posterijen en Telegrafie, aismede aan een hulptelegraafkantoor aanmelden om een aanvraagbiljet te onderteekenen en eene
som van ten minste f 5. — te storten.
In de openbare spreekcellen kunnen gelijktijdig twee personen
worden toegelaten. Een van hen kan gedurende den loop van het
gesprek de cel verlaten en daar weer binnentreden.
Verlaten echter beiden, of wanneer slechts een persoon in de cel
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is, deze de cel, dan wordt het gesprek als afgeloopen beschouwd en
over de cel beschikt.
Het gesprek wordt gerekend te zijn aangevangen op het oogenblik,
dat uit het opgeroepen perceel of de opgeroepen spreekcel antwoord
is ontvangen, dus onverschillig of de opgeroepen persoon al clan niet
aanwezig is.
Van interlocale gesprekken worden de halve gesprekkosten terugbetaald :
a.

indien uit het opgeroepen perceel geen antvrroord wordt ontvangen;

b.

ingeval de intrekking van het gesprek geschiedt, nadat de aan-

c.

indien veer den aanvang van het gesprek blijkt, dat de aanvrager

vraag aan het kantoor van bestemming is opgegeven ;
een onjuist oproepingsnummer (of letter) heeft opgegeven ;
d.

indien een gesprek wordt aangevraagd met een persoon, die
niet in de Naamlijst voor de Telefoondienst is opgenomen en volgens de opgaaf van den aanvrager wel is aangesloten, doch
achteraf blijkt niet aangesloten te zijn ;

e.

indien er storing is op de verbinding van opgeroepen perceel

f.

bij gesprekken met beursbezoekers, zoodra het biljet, waarbij

met het centraalbureel van het locale net (geen rijksnet) ;
de aangevraagde persoon tot het voeren van een gesprek wordt
ultgenoodigd, aan den met de bezorging van deze biljetten belastan besteller op de beurs is overhandigd, onverschillig of de
opgeroepene zich al of niet ter beurze bevindt, of eventueel
geen gevolg geeft aan de oproeping.
Zoodra echter de opgeroepene zich voor het voeren van het
gesprek heeft aangemeld, is het volle tarief verschuldigd, ook al
wenscht de aanvrager het gesprek niet meer te voeren.
De voile gesprekkosten worden terugbetaald :
a.

ingeval eene aanvraag wordt ingetrokken, alvorens zij aan
het kantoor van bestemming is overgebracht;

b.

indien de telefonische gemeenschap naar het oordeel van het
Hand. Woordenboek.
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Rijkstelefoonkantoor onvoldoende is en zuiks niet veroorzaakt
wordt door storing op de geleiding of in de toestellen van een
locaal telefoonnet (geen Rijksnet) (zie sub e hierboven).
Internationale telefoongemeenschap bestaat tusschen
a.

Nederland en Belgie ;

b.

Nederland en Duitschland ;

c.

Nederland en Frankrijk.
Zoodra de duur van een gesprek zes minuten bedraagt, wordt de

verbinding door de betrokken kantoren ambtshalve, zooveel mogelijk na waarschuwing van de sprekers, verbroken, tenzij geen andere
aanvraag voorhanden is.
Het tarief bedraagt :
voor Belgie :
f 1.45 per enkelvoudig gesprek van 3 minuten of minder ;
f o.6o per enkelvoudig gesprek van 3 minuten of minder, indien
de afstand tusschen de Nederlandsche plaats en de hoofdplaats van
de groep, waartoe het Belgische kantoor behoort, niet meer dan 40
Kilometer hemelsbreedte bedraagt. (Grensgesprekken).
Omtrent de Belgische plaatsen, op het verkeer waarmede het
grenstarief van toepassing is, zijn aan de betrokken kantoren inlichtingen te bekomen.
Dringende gesprekken zijn in het verkeer met 'Bogie diet toegelaten.
voor Duitschland :
f o.6o, f o.90, f

1.20

of f 1.5o per enkelvoudig gesprek van 3

minuten of minder, naar gelang van den afstand ;
f o.30 per enkelvoudig gesprek van 4 minuten of minder, indien
de afstand tusschen de Nederlandsche en de Duitsche plaats niet meer
dan 5o Kilometer hemelsbreedte bedraagt. (Grensgesprekken).
Omtrent de Duitsche plaatsen, op het verkeer waarmede het
grenstarief van toepassing is, zijn aan de betrokken kantoren inlichtingen te bekomen.
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In het verkeer met Duitschland zijn dringende gesprekken toegelaten, tegen betaling van het drievoud van het voor een gewoon
gesprek van denzelfden duur verschuldigd tarief.
voor Frankrijk.
f 2.50 of f 3.5o per enkelvoudig gesprek van 3 minuten of minder.
Dringende gesprekken zijn in het verkeer met Frankrijk niet toegelaten.
Geen kosten zijn verschuldigd of terugbetaling van de geheven
kosten geschiedt indien :
a.

uit het opgeroepen perceel in de plaatsen van bestemming geen
antwoord wordt ontvangen ;

b.

onvoldoende toestand van de telefoongeleidingen het spreken
onmogelijk maakt.

c.

ingeval eene gespreksaanvraag door den aanvrager wordt ingetrokken, wanneer, ook al is de verbinding tot stand gebracht
op het oogenblik van de intrekking, nog geen antwoord uit het
opgeroepen perceel is ontvangen.

d.

bij de uitvoering van eene gespreksaanvraag door schuld van
den dienst geen gemeenschap met den opgeroepen post kan worden verkregen.
In geval b. wordt het betrokken Rijkstelefoonkantoor onmiddellijk per telefoon uitvenoodigd, dat to bevestigen.

PORT DER BRIEVEN, BESTEMD NAAR HET
BINNENLAND :
Voor een brief :
tot en met het gew. van
boven
,)

20 ,,
200

,,

1

If

ff

If

500

,,

en voorts tot een maximum gewichtvan

20

2000

gr. 5 cts.

200 „ IO
,,

1

5

,,

gram, voor elk meerder

gewicht van Soo gr., of een gedeelte van 50o gram, 5 cents daarboven.
Hand. Woordenboek.
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Het port voor een brief niet meer dan

200

gram wegende, bestemd

voor iemand, wonende binnen den kring1) van het post- of hulppostkantoor waar de brief is ter post bezorgd, bedraagt :
tot en met het gew. van
boven

20 ,,

20

, 200

gr. 3 cent.
„ .5 „

Voor brieven of andere stukken, wegens onjuist of onvolledig
adres als onbestelbaar aan den afzender teruggegeven, is bij tweede
verzending opnieuw port verschuldigd.
Het port der ongefrankeerde brieven is 5 cts. hooger. Bij ontoereikende frankeering is een port verschuldigd als dat der ongefrankeerde brieven, evenwel na aftrek der aangehechte zegels.
De verzending van brieven, die stukken bevatten, welke gevaar
opleveren voor de postambtenaren of schade kunnen berokkenen
aan de andere stukken, is verboden.
Het port voor elke briefkaart bedraagt 2 1 /2 cent, ongefrankeerd 5
cent voor elke kaart.
Het port voor een briefkaart bestemd voor iemand, wonende
binnen den kring van het post- of hulppostkantoor waar de brief is
ter post bezorgd, bedraagt 1 1 /2 cent, ongefrankeerd 4 cent.
Voor elk van Rijkswege verstrekt briefkaartformulier is daarenboven 1 /2 cent verschuldigd.
Het gebruik van briefkaart-formulieren, niet van Rijkswege uitgegeven, is toegestaan, zoowel ter verzending naar het binnenland
als naar het buitenland, mits zij, wat afmetingen, stevigheid van het
papier en opschriften betreft, overeenstemmen met die van Rijkswege uitgegeven formulieren.
Die formulieren moeten : op de voorzijde bovenaan in het midden,
het woord BRIEFKAART dragen ; gelijktijdige vermelding van
een daarmede overeenkomende uitdrukking in een andere taal is
toegelaten.
z) Op elke post en op elk hulp-postkantoor is een lijst voorgehangen van
de,wijken, buurten en localiteiten, welke tot den kring van dat kantoor behooren.
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Ter frankeering van briefkaarten (eigen uitgave) zijn postzegels
t.e bezigen.
Op de adreszijde der briefkaarten mag uitsluitend voorkomen :
het adres, benevens de naam, het beroep en de woonplaats van den
afzender. Aankondigingen, afbeeldingen en plaatjes mogen op de
adreszijde worden gedrukt, mits zij in geen enkel opzicht de duidelijke
aanwijzing van het adres en de plaatsing van de stempels en aanteekeningen van den postdienst belemmeren. Op briefkaarten, telegrammen behelzende, mogen telegramzegels aan de achterzijde
voorkomen.
Voor ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde briefkaarten
gelden dezelfde bepalingen als voor ongefrankeerde of ontoereikend
gefrankeerde brieven.
Voor niet-aangeteekende zendingen is in het binnenlandsch-verkeer, het gebruik van briefomslagen met doorschijnend adresvlak
toegelaten, mits het adres- parallel is gesteld aan de grootste zijde
van den omslag.
Indien het adres niet voldoend duidelijk is, zullen op deze wijze
geadresseerde stukken voorloopig ter zijde worden gelegd, om later
te worden behandeld.

MONSTERS OF STALEN VAN KOOPWAREN
EN NIODELLEN.
Port : 21/2 cent voor elk monster tot een gewicht van 75 gram ok
gedeelte van 75 gram.
boven 75 gram tot en met 15o gram 5 ct.
Pf

150

PP

ft

ft

tf

225

„

ff

225

ff

ff

lf

f,

300

Pf

I0

ft

ff

300

PP

tf

ft

ft

350

ft

'21/2

tt

71/2

Pt

De wet verstaat onder monsters : monsters of stalen van koopwaren, op zichzelf geen handelswaarde bezittende, en uitsluitend moe-
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tende dienen om over de waar te kunnen oordeelen. Insecten en
andere gedroogde voorwerpen worden mede als monster toegelaten.
Maximum gewicht 35o gram.
afmetingen lengte 3o cM. ; breedte

20 CM,

hoogte

10 c.M. of, indien zij in een rol worden verzonden : 3o c.M.
in lengte, Is c.M. in doorsnede.
De verpakking moet zoodanig zijn, dat de postambtenaren zonder bezwaar van den inhoud kunnen kennis nemen. Het adres mag
gesteld worden op eene op te plakken strook onverschillig van welke
of meting, mits geheel op het stuk vast geplakt. Sluiting of verzegeling
van monsterverzendingen is alleen dan geoorloofd, wanneer het
omhulsel doorzichtig is. De bijvoeging van eene open schriftelijke
mededeeling met opgave der No's., prijzen, afmetingen, enz. is
geoorloofd.
Ongefrankeerde monsters zijn te belasten met tweemaal het port :
bij ontoereikende frankeering id. na aftrek der gebezigde zegels.
NIEUWSBLADEN EN ANDERE GEDRUKTE STUKKEN.
De wet verstaat onder gedrukte stukken : alle op papier, perkament
of soortgelijke stoffen door middel van boek-, plaat-, steen-, lichtdruk vermenigvuldigende stukken. Met gedrukte stukken worden
gelijkgesteld : geautografeerde stukken en die, voorzien van opgewerkte punten of letters, ten gebruike van blinden. Voorts zijn
mede op den voet van gedrukte stukken toegelaten, alle op eene
andere dan de bovenvermelde wijze werktuigelijk vermenigvuldigde
stukken b.v. die, vervaardigd door middel van de mimeograaf, de
hectograaf, de autocopiste noir, de cyclostyle en dergelijke, mits zij
bij tenminste
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volkomen gelijkluidende, met elkander overeen-

stemmende exemplaren gelijktijdig ten postkantore worden aangeboden, dan wel bijeengebonden in een brievenbus worden geworpen,
met uitzondering evenwel van afdrukken door de schrijfmachine
of de copieerpers verkregen.

I

3

onder nieuwsbladen : alle tenminste eenmaal per maand verschijnende couranten en tijdschriften, mits dit blijkt door vermelding
van den volledigen datum van verschijning en het volgnummer.
onder bijvoegsels : het vervolg van een nieuwsblad, namelijk dat
gedeelte, waarvoor het gewone papierformaat, waarop het blad
gedrukt wordt, geen genoegzame ruimte aanbiedt, doch dat overigens
hoewel op een afzonderlijk vel gedrukt, in strekking met dat blad
overeenstemt of dit op eenigerlei gebied aanvult, daarvan kennelijk
een wezenlijk deel uitmaakt en niet afzonderlijk verkrijgbaar wordt
gesteld of voor afzonderlijke verspreiding bestemd is.
Elk bijvoegsel behoort den datum en het volgnummer te dragen
van het nieuwsblad, waarbij het wordt verzonden.
Bulletins, waaronder zijn te verstaan korte berichten van een
nieuwsblad verschijnende, op een ander tijdstip dan dat waarop het
gewoonlijk verschijnt, zijn als nummers van dat blad aan te merken.
Port voor gedrukte stukken en voor handschriften die met de
drukproeven onder denzelfden omslag verzonden worden, mits die
drukproeven en handschriften tot eenzelfde uitgave behooren.
tot en met een gew. van 5o gr. I ct.
boven - so gr.
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De berekening van het port geschiedt naar het gezamenlijk gewicht van elke zending onder een afzonderlijk adres, de omslagen
en alles wat verder dient tot beveiliging van den inhoud, daaronder
begrepen.
Het port van nieuwsbladen met of zonder bijvoegsels, bedraagt per
nummer of per exemplaar voor een gewicht van niet meer dan 55
gr. 1/2 ct. boven 55 gram tot en met

so

gram ct. en voorts voor

elk meerder gewicht van 5o gram of van een gedeelte van 5o gram
1/2 cent daarboven (de omslagen en alles wat verder dient tot beveiliging van den inhoud, daaronder niet begrepen).
Hetzelfde port in verhouding tot het gewicht is van toepassing
op bijvoegsels of bulletins bii afzonderlijke verzending.
De heffing van het bovenvermelde port kan mede bij abonnement
geschieden. Verzoeken om frankeering bij abonnement behooren
door tusschenkomst van den betrokken directeur aan den DirecteurGeneraal te worden gericht, onder overlegging van een exemplaar
van de betrekkelijke uitgaaf.
Gedrukte stukken en nieuwsbladen onder een adres bijeengevoegd,
zijn onderworpen aan het port der eersIgenoemde stukken tenzij
toepassing van het verschillend port voordeeliger is voor den afzender.
De frankeering van nieuwsbladen kan echter ook geschieden naar
het tarief van gedrukte stukken, als boven vermeld.
Ongefrankeerde dagbladen en gedrukte stukken zijn te belasten
met tweemaal het port bij ontoereikende frankeering id. na aftrek
der gebezigde zegels.
Het is o. a. geoorloofd op de adresstrook of den omslag der ged.rukte stukken, nieuwsbladen en monsters, of wel op die stukken zelve
te vermelden : de handteekening, naam, beroep en woonplaats
van den -afzender, alsmede den dag van afzending, tenzij het stuk
hierdoor het karakter verkrijgt van eene bestelling of lastgeving.
Hierop zijn uitgezonderd de bestelkaarten voor boekwerken.
. In convocatiebilletten is het geoorloofd schriftelijk dag, uur en

plaats te vermelden, alsmede het doel der bijeenkomst, mits zij bij
minstens 10 gelijkluidende ex. te gelijk ter post worden bezorgd.
In prijscouranten is de schriftelijke invulling der prijzen als ook
der veranderde prijzen geoorloofd, voorts doorhaling en bijschrijving van enkele artikelen.
Maximum gewicht voor gedrukte stukken en nieuwsbladen : 3 K.G.
afmetingen in lengte, breedte of hoogte : 45 c.M., of,
indien zij als rol worden verzonden : 75 c.M. in lengte
en 10 c.M. in doorsneede.
Maximum afmetingen van op kaartpapier gedrukte stukken, bij
verzending zonder omslag of adresstrook : 18 c.M. lengte
en 13 c.M. breedte, en minimum afmeting dezer kairten :
9 c.M. lengte en 6 c.M. breedte.
Inpakking moet zoodanig zijn dat de postambtenaren, zonder
bezwaar, van den inhoud kunnen kennis nemen.

GEWONE AANTEEKENING EN AANTEEKENING MET
AANGIFTE DER GELDSWAARDE.
Het verlies van gewone aangeteekende stukken geeft recht op
schadevergoeding ad. f 25. ; dat van stukken, aangeteekend met
aangifte der geldswaarde, op vergoeding van het geheele bedrag
der aangegeven waarde. De aanvragen om schadevergoeding moeten binnen een jaar na de terpostbezorging van het stuk worden ingediend.
Gewone aanteekening is toepasselijk op brieven, briefkaarten,
gedrukte stukken, nieuwsbladen en monsters ; aanteekening met
aangifte der geldswaarde alleen van brieven.
De sluiting van aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde behoort te geschieden in een omslag, voorzien van twee of
meer zegelafdrukken in lak, zoodanig geplaatst dat niets uit den brief
kan worden gelicht, zonder de zegels te verbreken of den omslag
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te schenden. De zegels moeten aan elkander gelijk zijn en een geslachtswapen, naamcijfer of ander onderscheidend kenmerk vertoonen. Een muntstuk of eenig ander voorwerp van dien aard
mag dus niet voor verzegeling gebezigd worden.
Gewone aangeteekende brieven behoeven niet te worden verzegeld.
Maximum bedrag voor aangegeven geldswaarde : f

12.000.

Het aanteekenrecht bedraagt i o cent.
De kosten van aanteekening met aangifte der geldswaarde bedragen 21/2 cent voor elk bedrag van f ioo. — of gedeelten van f ioo. —
Die kosten bedragen echter minstens 12 1 /2 cent. Het bedrag der aan
te geven waarde behoort duidelijk met inkt op het adres der brieven
in letterschrift en zonder doorhaling te worden vermeld.
De aanteekening is verplicht bij verzending van geld, bankpapier
en muntbiljetten, edele metalen of kostbaarheden.
Bij vermoeden dat door den afzender in strijd hiermede is gehandeld, geschiedt de aanteekening ambtshalve. De uitreiking geschiedt alsdan tegen betaling door den geadresseerde van driemaal
het recht voor de gewone aanteekening bepaald, onverminderd
het eventueel verschuldigde port, tenzij bij de opening, op verlangen
van den geadresseerde, aan den postambtenaar, to wiens overstaan
de opening plaats heeft, blijkt, dat het vermoeden onjuist was.
Van het zich niet in ongeschonden staat bevinden van aangeteekende brieven, behoort onmiddellijk bij de in ontvangstneming,
aangifte te worden gedaan.
Een door den geadresseerde onderteekend bewijs van goede ontvangst van aangeteekende stukken, alsmede van postwissels en expresse brieven wordt desverlangd, tegen betaling van 5 cent, aan den
afzender verstrekt. Boven het adres behoort dan de aanwijzing „ Bericht van ontvang" te worden gesteld.
Tegen vooruitbetaling van f 5. — per kalenderjaar kan de geadresseerde verlangen dat de voor hem bestemde aangeteekende correspondentie op een der bijkantoren kan worden afgehaald.

187

Van alle per post te verzenden stukken ook aangeteekend met of
zonder aangifte van waarde kan expresse-bestelling gevorderdworden.
Gaat de aangegeven waarde van brieven echter f 3000. — te boven, dan wordt niet de brief doch alleen de kennisgeving van aankomst
per expresse besteld.
Boven aan de adreszijde der stukken wordt duidelijk vermeld
„Expresse bestelling"
Indien de afzender verlangt, dat de expresse-bestelling niet door
het post- of hulppostkantoor ter plaatse van bestemming, doch
spoedshalve rechtstreeks van een ander nabijgelegen post- of hulppostkantoor zal geschieden, behoort de aanwijzing te luiden :
„Van

per expresse".

Expresse stukken kunnen, mits als zoodanig genoegzaam gefrankeerd, ook in de postbussen worden geworpen.
Voor expresse bestelling is verschuldigd :
a.

bij bestelling binnen de plaats, waar een postkantoor gevestigd
is, of op een afstand van niet meer dan 15 minuten van een hulpkantoor, een afzonderlijk recht van Is cent bij vooruitbetaling
te voldoen.

b.

voor elke bestelling buiten die plaats of boven dien afstand
behalve het recht sub. a. bedoeld, is cent, indien de afstand van
het post- en hulpkantoor niet meer dan een 1 /2 uur bedraagt,
en voorts voor elken afstand van 1 /4 uur of gedeelte van 1 /4 uur,
daarenboven 15 cent meer.
Dit recht is te verhoogen met eventueel verschuldigde veer- of

overvaartgelden.
Het recht sub. a behoort bij vooruitbetaling te worden voldaan,
dat sub. b kan voor rekening van den geadresseerde gelaten worden.
Ook geadresseerden van duidelijk door hen te omschrijven stukken kunnen deze met expresse bestelling doen bezorgen.
Bij aankomst ten kantore van bestemming na i o uur 's avonds,
geschiedt de bestelling eerst des morgens te 7 uur.
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POSTWISSELS.
De kosten van overmaking van gelden per postvvissel bedragen
voor sommen :
tot en met f
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P,

PP

.5°• ---.

1,

PP

PI

PP

—

boven f 75. — tot en met f 5oo.
Boven dit bedrag is voor elke f roo of gedeelte van f ioo een recht
van io cent verschuldigd.
_Voor een postwissel-formulier is een 1/2 cent verschuldigd.
Tegen betaling van 5 cts, kan men zich bericht van uitbetaling
doen toekomen.
Bij expresse-bestelling van postwissels worden de gelden tegelijk
met het postwissel-formulier besteld.
Ten aanzien der overige bepalingen betreffende postwissels wordt
verwezen naar de gedrukte mededeelingen op de keerzijde van het
formulier voor postwissels voortkomende.
Zij zijn betaalbaar gedurende de maand van afgifte en de daarock
volgende maand. Voor latere uitbetaling, is machtiging van den
Directeur-Generaal noodig, door tusschenkomst van den directeurvan het postkantoor aan te vragen.

POSTBEWIJZEN.
Overmaking van gelden per post kan mede geschieden door middel van postbewijzen.

289

Deze zijn aan alle post-, bij- en hulpkantoren verkrijgbaar, tot
elk bedrag tot en met f zo.
Boven het bedrag van het postbewijs is 2 1/2 cent als recht en 1/2
centvorfmuliksechdg.
De belanghebbenden hebben zelf voor de verzending der postbewijzen in omsiag zorg te dragen. Zij behooren, veer de verzending,
den naam van den geadresseerde daarop in te vullen en het bewijs
van storting van het formulier of te scheiden.
De postbewijzen zijn op alle kantoren dadelijk betaalbaar gedurende een tijdvak van 6 maanden, te rekenen van den dag van afgifte. De bepalingen der gewone postwissels zijn overigens van toepassing, wat betreft de uitbetaling na verloop van dien termijn, de
overneming bij bevonden onregelmatigheden, het endossement, de
afgifte van duplicaten en de verjaring.

INVORDERING VAN GELDEN OP KWITANTIEN, WISSELBRIEVEN, ASSIGNATIEN EN ANDER
HANDELSPAPIER.
De kwitantien en wissels moeten op - de post-, bij- of hulppostkantoren worden aangeboden, ingeschreven op witte of gele borderellen naar gelang zij respectievelijk binnen 8 of uiterlijk z4 dagen
betaalbaar zijn. Die inschrijving behoort zooveel mogelijk te geschieden in alphabetische orde van de plaatsen van bestemming ;
aan de rechter bovenzijde van elke kwitantie of wissel is het nom_ mer, waaronder dat stuk op het borderel voorkomt, te vermelden.
Elk borderel wordt afzonderlijk behandeld en moet door of namens
den belanghebbende worden opgeteld en onderteekend ; de onderteekening door of namens den bewaargever mag worden vervangen
door een afdruk van zijn naamstempel. Aan den bewaargever
wordt voor elk borderel kosteloos een ontvangbewijs uitgereikt, dat
bij de afrekening moet worden teruggegeven. De formulieren voor
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deze borderellen worden tegen betaling van 1/2 cent per stuk verstrekt.
Kwitantien, wissels, assignatien en ander handelspapier, f 500
niet te boven gaande, kunnen door tusschenkomst van de post worden ingevorderd. Wissels en assignatien moeten voor voldaan geteekend zijn. Zij moeten dadelijk of uiterlijk 14 dagen na zicht betaalbaar zijn. Voor de invordering is verschuldigd een recht van

5

Cent per kwitantie, bij vooruitbetaling te voldoen.
Bovendien is bij de afrekening van het ingevorderde bedrag het
recht verschuldigd, dat is vastgesteld voor een postwissel van gelijk
bedrag.
De uitbetaling geschiedt slechts tegen ontvangbewijs.
Aanbieding bij den schuldenaar geschiedt niet meer dan tweemaal.
Stukken met protest (met kosten) en formulieren van kleiner of
grooter afmeting dan 14 —3o c.M. in lengte en 8 —14 c.M. in breedte,
zijn niet toegelaten.
Het gebruik van formulieren ter lengte van 26

a,

27 c.M., en ter

breedte van io c.M. ingericht overeenkomstig een ten postkantore verkrijgbaar model, waarop voldoende ruimte is opengelaten om op de postkantoren de noodige dienstaanwijzigingen te kunnen plaatsen, wordt bijzonder aanbevolen. Het voluit geschreven
bedrag behoort met dat in cijfers, op de kwitantien vermeld, overeen
te komen.
Stukken waarvan het adres eene aanduiding bevat dat zij door
de belanghebbenden zullen worden afgehaald, worden alleen afgegeven, nadat de ambtenaren zich van de identiteit van hem die
zich aanmeldt, op voldoende wijze hebben overtuigd. Bestaat het
adres uit enkele intialen, dan zal de uitreiking in den regel bezwaar
ontmoeten.

Reeds ter post bezorgde brieven kunnen door de afzenders worden
terugbekomen, wanneer deze voldoende bewijs leveren dat de brie-
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ven van hen afkomstig zijn, b.v. door overlegging van een afschrift
van het adres, geschreven door dezelfde hand, enz.
Ook reeds verzonden brieven worden desverlangd zoo mogelijk
aan de afzenders teruggegeven, namens wie en op wier kosten de
terugzending door het postkantoor van afzending desnoods per telegram kan worden gevraagd.
Geweigerde en andere onbestelbare brieven enz. worden aan de
afzenders teruggezonden, voor zoover deze bekend zijn. De stukken,
waarvan de afzenders niet bekend zijn, blijven nog 3 maanden ter
beschilating van belanghebbenden.
Na verloop van dien tijd worden de stukken vernietigd, uitgezonderddie,welke papieren of voorwerpen van waarde bevatten. Deze blijven nog gedurende 3 jaar ter beschikking van den belanghebbende.
Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de
brieven te vermelden, daar deze dan bij mogelijke onbestelbaarheicL
aan hen kunnen worden teruggegeven.
Aan het verzoek van belanghebbenden om bij uitzondering een
voor hen bestemden brief veer het gewone uur der bestelling aan
het Postkantoor te mogen afhalen, wordt, zoo mogelijk, voldaan.
Voor het recht om dagelijks brieven aan het Postkantoor af te
halen is bij vooruitbetaling verschuldigd eene som van :
per kalender-kwartaal.
f 3.75 te Amsterdam en Rotterdam ;
„ 2. -

op plaatsen, met meer dan 30.00o inwoners.

„ I. — op plaatsen tusschen

20.000

en 30.00o inwoners.

„ 0.50 op de overige plaatsen.
„ 0.25 indien men alleen de couranten wenscht af te halen.
(Voor post-abonnementen is dit recht niet verschuldigd).
PAKKETPOST.
Maximum gewicht per pakket 5 Kilogram.
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tifaximum inhoudsmaat per pakket 25 d.M 3.
afmeting langs een der vlakken Zoo c.M.

tf

Port voor een pakket :
met een gewicht
Pt

PP

tot en met Z K.G. 15 cent.
van I „

fl
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3 ft f fff
tf
ff
If
ft
Dit port kan niet voor rekening van den geadresseerde worden
PP

fl

elaten.
De waarde van een pakket kan verzekerd worden tot f 500.
- tegen

betaling van 10 cent voor elke f too. — of gedeelte daarvan.

Pakketten met aangegeven waarde, zoowel als de hieronder vermelde
- verrekenpakketten

moeten behoorlijk verzegeld zijn.

Verrekenpakketten zijn die, waarvan de verzekerde waarde (tot
hoogstens f 150. tegen betaling van io cent voor elke f 'coo. —)
bij de uitreiking van de pakketten door het postkantoor van bestemming ten behoeve van den afzender wordt ingevorderd, welk bedrag
-aan dezen na aftrek van het gewone postwisselrecht en dekosten van het
formulier door tusschenkomst der postadministratie wordt opgemaakt.
Op expresse pakketten zijn de bepalingen van expresse brieven van
toepassing.
Voor de verzending van verrekenpakketten, welke dus te beschouwen zijn als pakketten met verzending tegen rembours, aismede
voor pakketten met aangegeven waarde, zijn afzonderlijk daarvoor
bestemde adreskaarten te bezigen.
De kosten van een bewijs van ter postbezorging van een gewoon
pakket bedragen 5 cent, ook een bericht van ontvangst van een
pakje door den geadresseerde kan door tusschenkomst van de post
tegen betaling van 5 cent worden verkregen.
Niet ter verzending per pakketpost worden toegelaten : levende
dieren (behalve goed ingepakte bijen, visch en schelpdieren) wild of
visch, veertien dagen na gesloten jacht- of vischtijd en voorwerpen
aan ontploffing en zelfontbranding onderhevig.
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Bij vervoer van wild of visch uit een provincie, waar de jacht of
visscherij geopend is, naar of door een provincie, waar die is gesloten, wordt een verklaring van oorsprong vereischt, af te geven door
het hoofd der gemeente, waar de afzender woonachtig, of waar het
wild geschoten of de visch gevangen is.
Verzending van gesloten brieven in pakketten is verboden. Insluiting van open schriftelijke mededeelingen betreffende de pakketten is echter toegestaan.
Voor verzending van meer dan_een pakje van denzelfden afzender aan denzelfden geadresseerde, kan van een adreskaart worden
gebruik gemaakt, mits daarop het aantal, enz. der pakjes duidelijk
zij omschreven.
Het port is voor elk pakket afzonderlijk te berekenen.
Aanvragen om schadevergoeding wegens beschadiging of verlies van pakketten, behooren binnen de zes maanden, na de ter
post bezorging der pakketten, bij den Minister van Waterstaat, te
worden ingediend.

BUITENLAND.
TARIEF DER PORTEN.
Verkeer met landen der Algemeene Postvereeniging.
Brieven: per

20

gram of gedeelte van

voor elk volgend gewicht van

20

20

gr. 121/2 cent, 71/2

gram.

Bri e f k aa rt en: enkele 5 cent, dubbele (met betaald antwoord) io cent, bij vooruitbetaling te voldoen. Bovendien 1/2 cent
voor elke kaart ; ongefrankeerd io cent per kaart.
Gedrukte tt ukk en: per

so

gram of gedeelte van

so

gram, 21/, cent.
Papieren en bescheiden, tot 25o gram, 121/2 cent;
voorts per

so

gram of gedeelte van 50 gram, 21/2 cent meer.
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Monsters of stalen van Koopwaren: tot ioo gram
5 cent ; voorts per 5o gram of gedeelte van so gram, 2 1/2 cent meer.
Bij uitzondering is echter een lager tarief vastgesteld.
A.

In het verkeer met de Ned.-Kolonien in Oost- en West-Indie,
bij verzending langs den rechtstreekschen Zeeweg over Amsterdam of Rotterdam, zoogenaamd Zeepost n.l. :
B r i e v e n : per

20

gram of gedeelte van

20

gram 5 cent.

Br i e f k a a r t en: gefrankeerd, enkele, 2 1/2 ct., dubbel
(met betaald antwoord) 5 ct.
Gedrukte s t u k k en: per 5o gram of gedeelte van
so gram, I cent.
Papieren en bescheiden: tot 25o gr. 5 cent;
voorts per 5o gram, I cent meer.
Monsters of stalen van Koopwaren:

2

cts.

per 5o gram, met een minimum van 5 cts.
B.

In het verkeer met Belgie, n.l. :
Br ieven: voor de eerste
gewicht van

20

20

gram i o cts., elk volgend

gram 71 /2 cts.

Briefkaarten:

5 cents voor enkele en io cents voor

dubbele briefkaarten.
Nieuwsbladen : tot 4o gram, I ct., boven 4o t/m ioo gram,
21 /2 cent ; voorts per ioo gram of gedeelte van Ioo gram, 2 1 /,
cent meer (alleen voor nieuwsbladen, welke tenminste eenmaal per week verschijnen).
Gedrukte stukken: tot 15 gram, i ct., boven 15
gram t 'm 5o gram, 2 1 /2 cent en voorts per 5o gram of gedeel-

te van 5o gram 21 /2 cent meer, mits niet in omslag verzonden.
Akten en ge schreven bescheiden: 2 1 /2
cents per 5o gram met een minimum van 12 1 '2 cents.
Monsters of stalen van Koopwaren: 2 1 /2

5 cents.
(Op Nieuwsbladen en gedrukte stukken in een open omslag ver-

centspr50gam inuva
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zonden is het boven vermelde lagere port echter niet van toepassing.)
C. In het verkeer met Belgie en Duitschland :
Brie v e n : (verzonden tusschen twee plaatsen niet meer
clan 3o kilometer van elkander verwijderd) per eerste
gram of gedeelte van

20

20

gram 5 cts.

In het verkeer met de landen welke niet tot de Algemeene Postvereeniging behooren moet het port van alle stukken vooruitbetaald
worden.
Monsters of Stalen van Koopwaren, gedrukkte Stukken en Akten
en geschreven Bescheiden kunnen tegelijk onder een adres worden
verzonden.
Maximum gewicht eener dergelijke zending

2

K. G

Port minstens 12 1/2 cent bij verzending van akten en geschreven
bescheiden en 5 cent bij verzending van monsters en gedrukte
stukken
De voor elke soort van voorwerpen afzonderlijk vastgestelde
grenzen van gewicht en afmeting mogen bij gecombineerde verzending niet worden overschreden.

ANTWOORD COUPONS.
Er kunnen antwoord coupons worden uitgewisseld in het verkeer
met de landen wier Administration zich hebben bereid verklaard
aan die uitwisseling deel te nemen. De prijs van de antwoordcoupons is 14 cts. per stuk. Zij zijn aan alle kantoren der posterijen
verkrijgbaar en inwisselbaar in elk aan dezen dienst deelnemend
land, tegen een zegel van 25 centiemen of de daarmede overeenkomende waarde in de munt van het land waar de inruiling wordt
gevraagd.
Nochtans kunnen buitenlandsche, zoowel als binnenlandsche
antwoord-coupons hier te lande worden ingewisseld tegen een of
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meer frankeerzegels, tot eene gezanienlijke waarde van 12 1/2 cent ;
de laatste evenwel alleen ten kantore van uitgifte der coupons.
Ongestempelde buitenlandsche coupons worden niet ingewisseld.
Uitgezonderd naar enkele vreemde landen, kunnen brieven,
briefkaarten, gedrukte stukken, papieren, en bescheiden en monsters
naar alle landen en koloni6n aangeteekend worden verzonden, 'egen
betaling van een vast recht van 10 cent boven het port. Een en ander
moet vooruit betaald worden.
Bij het verlies van een aangeteekend stuk wordt aan den afzender
of op diens verzoek aan den geadresseerde, eene schadeloosstelling
van 5o franken toegekend, in het verkeer met de landen, welke tot
de algemeene Postvereeniging behooren, alsmede met China.
De aanvragen om die schadeloosstelling moet c. q. binnen een
jaar na de ter postbezorging van het aangeteekend stuk zijn ingedi end.

