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Onbekende Soldaat

Land van uitgifte:  Frankrijk    

Nominale waarde:  50 Euro   

Jaar van uitgifte:  2020    

Diameter:  22 mm  

Gewicht:  7,78 g    

Metaal:  Goud 

Kwaliteit:    Proof

Limitering: 500

10 Euro 100 Jaar Monument   
van Onbekende Soldaat



Unieke set oorlogsgoud:  

100 Jaar monument  
Onbekende Soldaat

Precies 100 jaar geleden werden op dezelfde 
dag in Londen en Parijs twee monumenten 
voor de Onbekende Soldaat opgericht.  
Om diegenen die stierven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog te eren. Door hen konden vele 
generaties daarna in vrijheid opgroeien. 

In Parijs is dit monument te vinden onder 
de Arc de Triomph en in Londen bij de 
Westminster Abbey. Ter ere van dit jubileum 
en aan allen die hun leven lieten voor ons 
wordt exclusief deze gouden herinneringsset 
uitgebracht ter ere van de onbekende soldaat. 
Deze set bestaat uit een gouden € 50 munt 
uitgegeven in Parijs met een afbeelding van 
de Arc de Triomph en een gouden 1/4 Crown 
uitgegeven in Londen met een afbeelding van 
Westminster Abbey op de voorzijde. 

Van deze unieke set zijn er wereldwijd slechts 
499 beschikbaar. 

Nu voor:

2Onbekende Soldaat

Land van uitgifte:  Gibraltar    

Nominale waarde:  1/4 Crown   

Jaar van uitgifte:  2020    

Diameter:  22 mm  

Gewicht:  7,78 g    

Metaal:  Goud 

Kwaliteit:    Proof

Limitering: 499

1/4 Crown 100 Jaar Monument   
van Onbekende Soldaat

 € 2.599



Poseidon en Hera in goud

Deze twee Griekse  
24-karaats gouden  
50 euro-munten zijn  
wettig betaalmiddel



Deze 1 gram massief 24-karaats zuiver gouden 
€ 50 munten zijn een wettig betaalmiddel. 
U zult deze munten echter nooit in uw porte-
monnee aantreffen daar er van elk slechts 
1.500 wereldwijd beschikbaar zijn. Enkelen 
daarvan zijn beschikbaar voor ons land. Beide 
munten hebben een nominale waarde van  
€ 50, geslagen in de hoogste verzamelkwaliteit 
Proof.

De Gouden € 50 Poseidon munt draagt op 
de voorzijde het portret van Poseidon en op 
de achterzijde afbeelding van zijn tempel. 
Deze munt wordt geleverd met een uniek 
genummerd Certificaat van Echtheid.

De Gouden € 50 Hera munt draagt op de  
voorzijde de stylische creatie van de Samose  
Leeuwenkop welke op de Drachme voorkwam  
en op de achterzijde een afbeelding van de 
Tempel van Hera. Ook deze munt wordt 
geleverd met uniek genummerd Certificaat 
van Echtheid.

• Officiële Euromunten in goud

•  Puur 24-karaats goud in Proof 
kwaliteit

•  Inclusief uniek genummerd 
Certificaat van Echtheid

De Gouden Poseidon is slechts : € 198
De Gouden Hera is slechts € 198

4Poseidon en Hera in goud

 € 198
Nu slechts:

 € 198
Nu slechts:



Complete en exclusieve mini 
collectie gouden munten ter 
herinnering aan de 100ste 
geboortedag Paus Johannes 
Paulus II.

  Slechts 5 sets in België beschikbaar

  Voorzien van VIP-brief van 
de Zecca Muntmeester

Bel 033 / 04 11 80 voor de speciale prijs van deze unieke set.

Complete set 
voor een  

zeer speciale 
prijs!

5 100ste geboortedag Paus Johannes Paulus II 100ste geboortedag Paus Johannes Paulus II



Dit trio gouden munten is geslagen in Rome bij het prestigieuze munthuis Zecca (waar alle 
munten voor het Vaticaan geslagen worden). De set is in een extreem gelimiteerde oplage van  
58 stuks beschikbaar. Iedere munt draagt een speciale datum die van belang was in het leven 
van de Paus en is officieel goedgekeurd door het Vaticaan. De munten zijn geslagen op  
18 oktober, de dag dat Johannes Paulus de 2e tot Paus gekozen werd. De set is voorzien van 
een testimonial van de Zecca Muntmeester + een door Zecca Munt directeur getekend 
certificaat van authenticiteit.

De 1/10 Oz Gouden herinneringsmunt van de 100ste geboortedag van Paus Johannes 
de 2e is los verkrijgbaar voor € 599.

Land van uitgifte:  Salomonseilanden    

Nominale waarde:  10 dollars   

Jaar van uitgifte:  2020    

Diameter:  13,85 mm  

Gewicht:  3,11g    

Metaal:  Goud .9999 

Kwaliteit:    Proof

1/10 Oz 100 Jaar JP II

Land van uitgifte:  Salomonseilanden    

Nominale waarde:  100 dollars   

Jaar van uitgifte:  2020    

Diameter:  35 mm  

Gewicht:  31,1g    

Metaal:  Goud .9999 

Kwaliteit:    Proof

1 Oz 100 Jaar JP II

Land van uitgifte:  Salomonseilanden    

Nominale waarde:  25 dollars   

Jaar van uitgifte:  2020    

Diameter:  21 mm 

Gewicht:  7,78 g    

Metaal:  Goud .9999 

Kwaliteit:    Proof

1/4 Oz 100 Jaar JP II

Bel 033 / 04 11 80 voor de speciale prijs van deze unieke set.

 € 599

Los 
verkrijgbaar:

6100ste geboortedag Paus Johannes Paulus II



7 1/4 Oz Gouden Spitfire 1/4 Oz Gouden Spitfire

Speciaal voor verzamelaars van oorlogsgoud:  

De gouden 1/4 Oz  
Spitfire Euromunt



Eerbetoon aan de  

overwinning van 

de Spitfires op de 

Luftwaffe 80 jaar 

geleden.

Eerbetoon aan de Spitfires welke 
er medeverantwoordelijk voor 
waren dat de geallieerden 80 jaar  
geleden de strijd in de lucht 
wonnen van de Duitse Luftwaffe. 
Schitterend design van 2 Spitfires 
op volle snelheid met silhouetten 
van de piloten. Deze BTW-vrije 
gouden oorlogsmunt is in 2020 
exclusief door Het Belgische 
Munthuis uitgebracht. 

Nu de laatste exemplaren tegen 
de oude goudprijs van € 1.197.

Munteenheid: 50 Euro

Gewicht: 7.78 gr

Metaal: 24-karaats goud

Kwaliteit: hoogste, Proof

 Geslagen door:  
Monnaie de Paris

Nu voor:

81/4 Oz Gouden Spitfire

Ø 22 mm

 € 1.197



’s Werelds allereerste 
postzegels vereeuwigd  
in een unieke 24-karaats  
gouden Muntset 

180 jaar geleden werden de allereerste postzegels ter 
wereld uitgegeven waardoor ook de gewone man 
het zich voor het eerst kon veroorloven om post 
te versturen. Om dit jubileum te eren is een unieke 
Gouden filatelie muntserie geschapen bestaande 
uit een trilogie van 3 zuiver gouden 1/10 Oz munten 
gebaseerd op de 3 eerste zelfklevende postzegels: 
De Zwarte, De Blauwe en De Rode Penny. Deze 
gouden munt trilogie wordt bovendien aangevuld 
met 3 gouden replica’s van de oorspronkelijke post- 
zegels en maakt zo een unieke 6-delige gouden 
topset. Deze complete mini-collectie wordt geleverd  
in verzamelcassette voorzien van een beschermings-
vitrine voor de zuiver gouden postzegels.

•  3 gouden 1/10 Oz munten van 3.11 gram goud 
indentiek gekleurd als ’s werelds 1e postzegels

•  3 gouden replica’s van de orginele postzegels

•  Brief van muntmeester + certificaat van Echtheid

•  Gratis verzamel/bewaarcassette inclusief extra 
beschermingsvitrine

Er zijn slechts 20 complete 6-delige gouden wereld-
erfgoed sets beschikbaar voor heel België. 

De prijs per set bedraagt € 1.349 waarbij ook 
gekozen kan worden voor 3 renteloze termijnen 
van elk € 449,66.

9 180 jaar Penny Black Set

Nu voor:

Slechts 20 exclusieve Wereld  
Erfgoed sets beschikbaar in België

 € 1.349

✁



GOUDEN 2020 EINDEJAARSBON

Ik bestel graag de volgende producten uit het 2020 Gold Magazine:

   stuks van het Dubbel gouden eerbetoon aan onze helden:  
100 Jaar monument Onbekende Soldaat voor € 2.599 (BSE5SP69)

   stuks van de 1/10 Oz Gouden herinneringsmunt van de 100ste  
geboortedag van Paus Johannes voor slechts € 599 (BSB20UU14)

  stuks van de Gouden € 50 Poseidon munt voor € 198 (BGR19UU2)

  stuks van de Gouden € 50 Hera munt voor € 198 (BGR19UU1)

  stuks van de gouden 1/4 Oz Spitfire Oorlogsmunt voor € 1.197 (BFR20UU6)

  stuks van de 24-karaats gouden eerste postzegels set voor € 1.349 (BGI20UU6)

  stuks van de 1/10 Oz Australian Nugget-munt voor € 549 (BAU20UU1)

  stuks van de de 1/4 Oz Australian Nugget-munt voor voor € 1.197 (BAU20UU2)

   stuks van de complete set van 4 gouden Australian Nugget-munten  
voor € 5.999 (BAU20SP1)

✁

  Ja, ik profiteer van de nieuwste gelimiteerde gouden uitgiftes, de laatste top-
stukken tegen de oude 2020 prijzen en/of de superaanbieding van de Jubileum uitgifte 
betreffende de Australian Nugget-munten. Ik vul hieronder in welke aanbiedingen ik 
thuis gezonden wil krijgen met de 14 daagse 100% Tevreden of geld terug garantie. 

BELANGRIJK! vul hier uw persoonlijke gegevens in:
Naam     

Adres Postcode   

Woonplaats E-mail 

Telefoon Geboorte datum

Klantnummer Datum / Handtekening

Actiecode:
9007098

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten aanvaardt Het Belgische Munthuis geen aansprakelijkheid. 
Prijsstijgingen voorbehouden. Het Belgische Munthuis legt voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening persoonsgegevens vast. 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over producten, diensten en activiteiten van Het Belgische Munthuis en diens zorgvuldig 
geselecteerde partners, aanbieders van consumentenproducten. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen of indien u geen informatie per e-mail wilt 
ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Het Belgische Munthuis, Postbus 10500, 1930 Zaventem.

Mijn voorkeur voor betaling gaat uit naar: 

   In 1 keer het totale bedrag.         In 3 renteloze termijnen.



©
 H

BM
 M

M
X

X
I S

to
ck

 C
le

ar
an

ce
 1

22
0.

40

DE NIEUWSTE STRIKT GELIMITEERDE  

UITGIFTES!


