
ActiekrantMunt-Online

Het is ongeloofl ijk, maar de gratis om te ruilen Mickey Mouse 

herdenkingsmunten raken op. Met nog slechts enkele tientallen 

exemplaren op voorraad, kunnen wij nu al zeggen dat dit onze meest 

succesvolle -internationale- euro omwisselactie ooit is geweest. 

De offi  ciële € 10,- Mickey Mouse Munt ”Notre Dame” is een offi  cieel 

betaalmiddel in Frankrijk, en u kunt hem vandaag bij Munt-Online 

gratis omwisselen voor zijn normale Euro waarde; namelijk € 10,-.

50 jaar geleden is Koningin Máxima 
geboren. Ter ere van deze gebeurtenis 
wordt een Jubileum herdenkings-
uitgifte geslagen in een strikt 
gelimiteerde oplage. Slechts 
voldoende voor 1 op elke 340 
landgenoten. Minder dan 0,30% 
van de bevolking!

Specifi caties

Diameter 30 mm

Materiaal Verguld

Gewicht 16 gram

GRATIS OMRUILEN

€ 10 VOOR € 10

MICKEY MOUSE

EURO RAAKT

UITVERKOCHT!

Goudprijs piekt
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Bestel snel uit deze Actiekrant op:

www.munt-online.nl en 

www.gratismunt.nl

GRATIS OMRUILEN

Nederland heeft een traditie waarin belangrĳ ke koninklĳ ke 
momenten offi cieel worden vastgelegd. De GRATIS uitgifte is 

geslagen in de hoogste verzamelkwaliteit, en zal naar verwachting 
door de beperkte beschikbaarheid snel in verzamelwaarde stĳ gen.

BESTEL DIRECT OP WWW.GRATISMUNT.NL

GRATIS
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

BESTEL DIRECT OP WWW.GRATISMUNT.NL

- Offi  ciële aankondiging -

JUBILEUM UITGIFTE 2021
50 JAAR KONINGIN MÁXIMA
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Geachte muntverzamelaar,

Het is mij een groot genoegen u ter kennismaking deze Actie-

krant te kunnen toesturen. Ook dit keer bevat onze Actiekrant 

primeurs, unieke aanbiedingen, zeer exclusieve uitgiften en veel

gratis herdenkingsmunten (maar OP=OP!). Recent zijn ook de 

onderwerpen voor de nieuwe Nederlandse herdenkingsuitgiften 

voor 2021 offi  cieel door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt.

Elk jaar worden enkele speciale Nederlandse herdenkingsmunten 

door het Ministerie uitgebracht. Eén daarvan is het 40-jarig 

jubileum van het Jeugdjournaal. Hoe deze munt eruit gaat zien is 

nog niet duidelijk, maar kunstenaars kunnen hun ideeën insturen. 

Het beste ontwerp wordt dan op de munt afgebeeld. 

Anton Geesink Munt

Er komt ook een offi  ciële munt voor Anton Geesink in 2021. Hij 

was een beroemde judoka die bijna 60 jaar geleden goud won 

op de Olympische Spelen in Japan. Zoals gebruikelijk kunt u de 

offi  ciële herdenkingsmunten gratis bestellen bij Munt-Online. 

U betaalt € 5,- en ontvangt daarmee gratis de nieuwste € 5,- 

herdenkingsmunt, en u betaalt alleen de verzendkosten.  

Ik hoop dat u met veel plezier onze Actiekrant leest en wat ik voor u 

geselecteerd heb. U kunt alle gratis herdenkingsuitgiften bestellen 

via de actiepagina www.gratismunt.nl en alle overige producten 

via onze normale webshop www.munt-online.nl. Alle producten 

in deze actiekrant kunnen alleen via het internet worden besteld. 

Met vriendelijke groet,

Muntexpert 

P.S. Kent u ons nog niet? Bestel dan een keer een gratis 

herdenkingsmunt en zie hoe mooi munten kunnen zijn. 

Munt-Online is offi  cieel distributeur van herdenkingsmunten, herdenkings-
uitgiften, bankbiljetten en postzegels voor vele Internationale Munten, Post-
organisaties en Ministeries van Financiën. Munt-Online heeft geen winkels of 
lokale afhaalpunten waar u uw product kunt afhalen. 

Hoe bestel ik uit deze actiekrant? 
Alle gratis producten bestelt u op www.gratismunt.nl alle andere producten uit 
deze actiekrant via onze normale webshop www.munt-online.nl. In het ‘zoeken’ 
veld vult u eenvoudig het artikelnummer in. Uw bestelling wordt gemakkelijk bij u 
thuisbezorgd op het door u opgegeven adres. Bij de gratis uitgiften betaalt u alleen 
de verzendkosten. U kunt uw bestelling veilig betalen via Afterpay, Paypal, IDEAL, 
of vanaf € 100,- in 3 renteloze termijnen via IN3.  

Condities van deze actiekrant: alle aanbiedingen gelden tot uiterlijk 3 
maanden na ontvangst van deze actiekrant, tenzij anders aangegeven of zolang 
de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en zetfouten 
voorbehouden. Voor gratis uitgiften geldt een maximum van één exemplaar per 
huisadres, hier wordt door ons streng op gecontroleerd. Misbruik kan leiden tot 
annulering van uw bestelling. Bij een bestelling van een gratis uitgifte betaalt u 
alleen de verzendkosten. Op alle aankopen gelden onze Algemene Voorwaarden. 
Zie hiervoor ook www.munt-online.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden. 
Niets in deze uitgave mag in welke vorm en op welke wijze dan ook worden 
overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Munt-Online.

Munt-Online, postbus 1219, 2400 BE, Alphen aan den Rijn

50-jarig jubileum Zilveren Tientjes

PRESTIGIEUZE JUBILEUMSET ZILVEREN TIENTJES 
•  Complete serie Zilveren Tientjes,

 38 mm diameter
•  2 Zilveren Juliana 10 Gulden 

munten in FDC kwaliteit
•  5 Zilveren Beatrix 10 Gulden 

munten in Proof kwaliteit 
•  De oplage is strikt gelimiteerd
•  Incl. luxe massief houten cassette
•  Incl.Certifi caat van Echtheid en 

het verhaal van de zilveren tientjes

Deze prestigieuze jubileumset bestaat uit de complete set (7 stuks) Zilveren 10 Gulden 
munten ooit in ons koninkrijk uitgegeven. In 2020 was het exact 50 jaar geleden dat de 
eerste Zilveren 10 Gulden munt in ons koninkrijk is uitgegeven.
Bestelnummer: MNT-0178 op www.munt-online.nl

2 MUNTEN DIE NOOIT IN OMLOOP HADDEN MOGEN WORDEN GEBRACHT 

HET VERDWENEN GOUD VAN BEATRIX
•  Vergulde uitgifte van massief

zilveren 50 Gulden 1982
•  Vergulde uitgifte van laatste 

Nederlandse 1 Gulden ooit
•  Incl. luxe muntcassette
•  Incl. Certifi caat van Echtheid

In het geheim zijn door de Munt enkele gouden 
afslagen gemaakt die nooit in omloop hadden mogen 
worden gebracht. Één van deze 2 munten is onlangs 
geveild voor € 67.000,- . Ter ere hiervan hebben wij 
deze 2 iconische munten die ook in zilver zijn geslagen, 
als - vergulde editie - uitgebracht in één set. De originele 
gouden USA munt uit 1982 is door Koningin Beatrix overhandigd aan President Reagan
en van de originele Gouden laatste 1 gulden ooit, zijn er nog slechts 2 stuks in omloop. 
Bestelnummer: MNT-0172 op www.munt-online.nl

Grootste & kleinste munt 

KONING WILLEM III MUNT-SET 
•  Kleinste Nederlandse munt ooit geslagen
•  Originele zilveren rijksdaalder Koning Willem III
•  Incl. luxe muntcassette 
•  Incl. Certifi caat van Echtheid

Deze munt- set bestaat uit twee originele munten uit de regeerperiode 1849 - 1890 van 
Koning Willem III. De kleinste munt uit zijn periode is de stuiver van 5 cent en de grootste 
een zilveren rijksdaalder, met een diameter van maar liefst 38 mm. De voorzijde van 
beide zilveren munten toont het portret van de 32-jarige Willem.
Bestelnummer: MNT-0151 op www.munt-online.nl

• Zeer fraaie kwaliteit 
• Lastig verkrijgbaar voor de verzamelaar
• Incl. Certifi caat van Echtheid

Nederland is vlak na de Tweede Wereldoorlog 
nog onvoldoende in staat om grote hoeveel-
heden muntgeld te produceren. En dat is 
hard nodig omdat ons geld door de bezetter 
uit roulatie is genomen. Amerikaanse munt-
huizen schieten te hulp, maar er is nog steeds 
een tekort aan kleingeld. Wegens een gebrek 
aan zilver, worden in 1949 ‘tijdelijk’ deze 
biljetten uitgegeven. Bestelnr: BAN-0011 
op www.munt-online.nl

€ 199,-

€ 89,95

€ 24,95€ 24,95

€ 24,95

Enige bankbiljet met beeltenis Koningin Juliana

2,5 GULDEN JULIANA 1949

Met vriendelijke groet,

Muntexpert 

Z
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Munt nline
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In het geheim zijn door de Munt enkele gouden 
afslagen gemaakt die nooit in omloop hadden mogen 

gouden USA munt uit 1982 is door Koningin Beatrix overhandigd aan President Reagan

€ 99,-

deze 2 iconische munten die ook in zilver zijn geslagen, 
als - vergulde editie - uitgebracht in één set. De originele 
gouden USA munt uit 1982 is door Koningin Beatrix overhandigd aan President Reagangouden USA munt uit 1982 is door Koningin Beatrix overhandigd aan President Reagan



GOUDEN EERBETOON
LAATSTE GULDEN EN DE

EERSTE NEDERLANDSE EURO

Unieke set met de allereerste Nederlandse Euromunt 
uit 1999 (dus geslagen 3 jaar voor de Euro offi  cieel in 

NL werd geïntroduceerd) in één set met de allerlaatste 
Nederlandse circulatie gulden uit 2001.  Deze munten 

zijn zo gewild dat ze praktisch niet meer te krijgen zijn. 
Zowel de allerlaatste gulden als de allereerste Euro zijn 
verguld, waarbij de 1999 Euromunt geleverd wordt als 

zeer exclusieve Euro First Strike editie. Geleverd met 
certifi caat van Echtheid en luxe cassette. 

Bestelnr: MNT-0054 op www.munt-online.nl

LEGENDS OF BRITISH MUSIC 
ELTON JOHN 2020

Massief zilveren 1 ounce munt ter ere van deze icoon van 
de Britse popmuziek. Wordt geleverd in een luxe cassette

Bestelnummer: MNT-0361 op www.munt-online.nl

ORANJE IN ZILVER
4 KONINGEN VAN ORANJE

Verzilverde herdenkingsuitgifte in Crown Size 
formaat (40mm) met de Koningen Willem I, II, III 
en Willem-Alexander. Met luxe muntcassette en 

echtheidscertifi caat. 
Bestelnummer: MED-0032 op www.munt-online.nl 

Hoge waardeontwikkeling Nederlandse 
Euro Herdenkingsuitgiften
Nederlandse 5 euro munten
zijn door hun gelimiteerde 
oplage in verzamelwaarde 
gestegen en zijn dan ook 
een gewild object voor 
verzamelaars in binnen 
en buitenland.

4 ZILVERPORTRETTEN 
KONINGIN WILHELMINA

Uitgegeven ter ere van 200 Jaar Koninkrijk. Alle 4 uitgegeven 
beeltenissen gedurende Wilhelmina’s regeerperiode op 
de Gulden worden getoond. Met Hangend haar, Tiara, 

Hermelijnen Mantel, en met Opgestoken Haar. Elke munt 
is authentiek en weegt maar liefst 10 gram en heeft een 

diameter van 28 mm. Slechts enkele sets beschikbaar, 
geleverd in houten muntcassette met Certifi caat van 

Echtheid en uitgebreid verhaal over elke munt.  
Bestelnr: MNT-0154 op www.munt-online.nl 

250 JAAR OUD
VOC DUIT

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie dreef handel tussen 
Europa en Azië en was ook een machtige militaire organisatie. 

Voor de handel liet de VOC haar eigen koperen Duiten slaan. 
Wij hebben een kleine partij in hoge verzamelkwaliteit 

gevonden. Met luxe muntcassette en certifi caat van echtheid.
Bestelnummer: MNT-0059 op www.munt-online.nl

2021
BABY-GEBOORTE-MUNT

Het ideale cadeau voor grootouders, familie en 
vrienden om te geven.  Voor de ouders van het kind 

leuk en waardevol, vooral nu, maar ook voor later. Deze 
verzilverde uitgifte is maar liefst 30 mm groot.

Bestel direct op www.gratismunt.nl excl. verzendkosten

GOUD BOEK
DE GESCHIEDENIS VAN GOUDEN

MUNTEN IN NEDERLAND.  

Bestelnr: OVE-0021
op www.munt-online.nl

LEGENDS OF BRITISH MUSIC 
DAVID BOWIE 2020 

Massief zilveren 1 ounce munt. Een eeuwige 
herinnering aan de man achter Lets Dance & Heroes. 

Wordt geleverd in een luxe cassette, met 
Certifi caat van Echtheid.

Bestelnr: MNT-0323 op www.munt-online.nl

UNIVERSELE MAAT
MUNTHANDSCHOENEN
Witte munthandschoenen gemaakt van 
katoen ter voorkoming van vingerafdrukken
op uw munten. Bestelnr : OVE-0004 op munt-online.nl

op www.munt-online.nlop www.munt-online.nl

 op www.munt-online.nl 

Witte munthandschoenen gemaakt van 
katoen ter voorkoming van vingerafdrukken

op munt-online.nl

20212021

Certifi caat van Echtheid.
Bestelnr: MNT-0323 op www.munt-online.nl

GOUDEN POSTZEGEL
BEETHOVEN 2020 

Gouden uitgifte ter 
ere van de 250ste 
geboortedag van 
Ludwig van Beethoven.
Wordt geleverd in een 
luxe cassette, inclusief 
Certifi caat van Echtheid
Bestelnr: POST-0072
op www.munt-online.nl

Ludwig van Beethoven.

Certifi caat van Echtheid
Bestelnr: POST-0072
op www.munt-online.nl

€ 50,-

€ 79,95

€ 139,95 

€ 29,95  

€ 4,95  

ZILVEREN POSTZEGEL
NIJNTJE 2020 

Zilveren uitgifte ter ere 
van de 60ste geboortedag 

van Nijntje • Wordt geleverd 
in een luxe cassette, inclusief 

Certifi caat van Echtheid
Bestelnr: POST-0071 

op www.munt-online.nl

€ 25,- 

€ 49,95
later € 79,95

€ 19,95 

MUNT MANCHETKNOPEN
   1 GULDEN

  -1818

Set met 2 verzilverde 
manchetknopen met het 

motief van de allereerste
één Gulden munt van ons koninkrijk.

Bestelnummer: OVE-0016 op www.munt-online.nl

DE GESCHIEDENIS VAN GOUDEN
MUNTEN IN NEDERLAND.  

Bestelnr: OVE-0021
op www.munt-online.nl

Bestelnr: POST-0072
op www.munt-online.nl

€ 25,- 

MUNT MANCHETKNOPEN
1 GULDEN

  1818

manchetknopen met het 

één Gulden munt van ons koninkrijk.

€ 29,95  

offi  ciële
uitgifte

prijs € 5,-

(Bron: Muntalmanak 2021) 

Huidige 
verzamelwaarde 
75 Jaar Vrijheid

€ 10.-
2020

Huidige 
verzamelwaarde 

Johan Cruijff 

€ 22.50
2017

Hoge waardeontwikkeling Nederlandse 

€ 149,95  
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HOROSCOOP MUNTSET 
THE ZODIAC COLLECTION

Originele internationale munt-set met afbeeldingen 
van alle horoscopische dieren.  

Wordt geleverd in luxe bewaarfolder.
Bestelnr: MNT-0110 op www.munt-online.nl

GRATIS

€ 59,95 

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie dreef handel tussen 

250 JAAR OUD250 JAAR OUD

€ 29,95



OFFICIËLE  0  EUROBILJETTEN
In 2015 geeft de ECB (European Central Bank) toestemming 
voor de uitgifte van 0 Euro herdenkingsbiljetten en autoriseert 
tevens het gebruik van ECB drukkerijen hiervoor. Om vervalsing 
te voorkomen wordt elk biljet voorzien van de verschillende 
offi  ciële Euro- veiligheidskenmerken. De bankbiljetten hebben 
een nominale waarde van 0 Euro en zijn niet bedoeld voor 
circulatie. Het is inmiddels het grootste verzamelsucces in de 
Europese Unie. Ze verschijnen in een oplage van enkele duizenden 
en zijn snel weg, omdat ze begeerd worden door verzamelaars. 
De verzamelwaarde stijgt hierdoor tot extreem hoge bedragen!  

Offi  ciële 0 Eurobiljetten bestellen op www.munt-online.nl

NEDERLANDSE BANKBILJETTEN
In 1814 wordt De Nederlandse Bank opgericht en deze is tevens verantwoordelijk voor de uitgifte van 

bankbiljetten. Tot de komst van de Euro in 2002 worden prachtige biljetten uitgegeven. Een  bijzonder 
verzamelgebied omdat onbeschadigde bankbiljetten maar spaarzaam bestaan. Veel van de ontworpen gulden 

biljetten hebben ooit de naam gekregen van een toonaangevend persoon in de Nederlandse geschiedenis. 
Stuk voor stuk biljetten die de moeite van het verzamelen waard zijn. 

Paus Johannes Paulus II

2019 Duitsland
Bestelnummer: BAN-0119

€ 7,95  

Eland 2019

Finland
Bestelnummer: BAN-0212 

€ 7,95  

Brandenburger Tor 2019

Duitsland
Bestelnummer: AN-0100

€ 8,95  

Titanic 2020 

Ierland
Bestelnummer: BAN-0202

 € 8,95  

Koningin Beatrix 2020 

Nederland
Bestelnummer: BAN-0219  

 € 7,95  

Parijs Expositie 2019  

Frankrijk 
Bestelnummer: BAN-0112

 € 7,95  

Rembrandt van Rijn  

Nederland 
Bestelnummer: BAN-0093

 € 24,95  

Suske en Wiske, Lucky Luke 

België
Bestelnummer: BAN-0109

 € 7,95  

€ 44,95

€ 39,95 € 9,95

€ 29,95

25 gulden 1989 ‘Roodborstje’ 
Ontworpen door Ootje Oxenaar en is onderdeel van 

de serie Erfl aters, zoals de 10 gulden, 100 gulden 
en 1000 gulden met respectievelijk Frans Hals, 

Michiel Andriaansz de Ruyter en Baruch d’Espinoza 
afgebeeld. Bankbiljet wordt geleverd in

transparante beschermverpakking.
Bestelnr: BAN-0027 op www.munt-online.nl

10 gulden 1943 Staalmeester
Door de bezetter uitgegeven Bankbiljet met daarop 
het gespiegelde portret van Volckert Jansz, één van 

de zitters in het groepsportret van Rembrandt van de 
Amsterdamse Staalmeesters uit 1662. Op de keerzijde 

twee halve cirkels in Guilloche. Bankbiljet wordt 
geleverd in transparante beschermverpakking. 
Bestelnr: BAN-0023 op www.munt-online.nl

2 Rand Jan van Riebeeck
Oprichter Kaapkolonie. Een offi  cieel Zuid-Afrikaans bankbiljet 
met afbeelding van Jan van Riebeeck. In 1806, als Nederland 

bezet wordt door Napoleon, wordt de Kaapkolonie overgenomen 
door Engeland. Veel Boeren zijn ongelukkig en richten de Zuid-

Afrikaansche Republiek op. Om hun land internationale erkenning 
te verschaff en besluiten ze hun eigen geld te gaan slaan.

Bestelnr: BAN-0073 op www.munt-online.nl

1 gulden 1945 Wilhelmina 
Het Nederlandse Dollarbiljet. Gedrukt in de Verenigde 

Staten om na de oorlog in Nederland te gebruiken, maar 
doordat zij na de bevrijding van zuidelijk Nederland aldaar 
gebruikt werden, moesten zij bij de geldsanering van sep. 

1945 ook ingenomen en vernietigd worden. Bankbiljet 
wordt geleverd in transparante beschermverpakking.

Bestelnr: BAN-0038 op www.munt-online.nl

NUMISMATISCHE KOSTBAARHEDEN VAN 2.000 JAAR GELEDEN
De geschiedenis van geld is eeuwenoud. De eerste munten stammen, voor zover wij weten, uit 634 voor 

Christus. Deze muntstukken zijn gemaakt (en niet geslagen) van elektrum. Dit is een natuurlijke legering van 
goud en zilver. Rond 550 voor Christus worden de eerste munten geproduceerd door de Griekse stadstaten. Een 

bekende munt is de Drachme. De naam Drachme komt van het oud Griekse woord Drakhme en betekent een 
handvol. De Romeinse Denarius wordt vooral geslagen vanaf 211 voor Christus. Het woord denarius komt van 

denarius nummus, wat ‘munteenheid van tien betekent’.

Romeinse Rijk 222 - 235 AD
Julia Mamaea - Zilveren Denarius -  

Julia Mamaea  was de moeder van Severus Alexander. 
In feite was zij degene die het keizerrijk bestuurde toen 

haar zoon aan de macht was. De dominantie van een 
vrouw in combinatie met de zwakheid van de keizer 
werd vooral in militaire kringen niet gewaardeerd

Bestelnr: ANT-0034 op www.munt-online.nl

Romeinse Rijk 193 - 211 AD
Septimus Severus Zilveren Denarius

Op de voorzijde de gelauwerde buste van de keizer 
en op de keerzijde Aequitas met weegschaal in 

rechterhand en de hoorn des overvloeds in zijn linker. 
Bestelnr: ANT-0031 op www.munt-online.nl

Griekenland 180 - 145 BC
Ptolemaeus VI - Tetadrachme - 

Ptolemaeus VI is koning van Egypte en een jaar of elf 
als hij zijn vader opvolgt. Hij regeert gezamenlijk met 
zijn moeder Cleopatra I tot zij sterft in 176 v.Chr. Het 

jaar daarna trouwt hij met zijn zuster Cleopatra II.
Bestelnr: ANT-0027 op www.munt-online.nl

Romeinse Rijk 198 - 217 AD
Carcalla  Zilveren Denarius

De keizer met op de keerzijde Mars met mantel over 
linker schouder en omgekeerde speer in linkerhand. In 

rechterhand olijftak en rechtervoet op helm.
Bestelnr: ANT-0029  op www.munt-online.nl

denarius nummus, wat ‘munteenheid van tien betekent’.

Romeinse Rijk 222 - 235 AD

op www.munt-online.nl

denarius nummus, wat ‘munteenheid van tien betekent’.

Griekenland 180 - 145 BC

€ 89,95

€ 99,95

€ 699,-

€ 109,95

KIJK OOK OP WWW.MUNT-ONLINE.NL NAAR ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT BANKBILJETTEN & ANTIEKE MUNTEN
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                                                DUURSTE GOUDEN MUNT TER WERELD
                                       DOUBLE EAGLE 1933, USA

Geslagen én verboden tijdens de crisis van de jaren ‘30. Het origineel wordt geslagen 
op het toppunt van de crisis. Iedereen wisselt zijn papieren en zilveren dollars in 
voor echt goud en de goudvoorraden slinken weg. Om die reden verbiedt President 
Roosevelt het privé bezit van alle gouden munten. Alle 500.000 Double Eagles worden 
vernietigd. Op 10 gestolen exemplaren na! De CIA gaat op jacht en vernietigt 9 van 
de 10 laatste munten. Een klopjacht begint en de CIA spoort 9 munten op, en deze 
worden weer omgesmolten.  Pas in 1995 duikt de laatste munt weer op. In 2002 wordt 
de allerlaatste Double Eagle 1933 geveild voor $ 7.590.020,- . 

Verzeker u vandaag nog van één van de laatste gratis herslagen. Uw vergulde 
herslag Double Eagle 1933 kan voorzien worden van een Certifi caat van Echtheid 
met hier het gehele verhaal op vermeld. 

  Bestel nu op www.gratismunt.nl (Exclusief verzendkosten)  

ALLERMOOISTE MUNT OOIT GESLAGEN

INDIAN CHIEF - BUFFALO MUNTSET
• Bijna 90 jaar oude authentieke Amerikaanse munten

• De allermooiste Amerikaanse muntontwerpen in 1 unieke set
• Offi  cieel geslagen en uitgegeven door de U.S. Mint begin vorige eeuw

• Verpakt in luxe bewaarcassette 
• Inclusief Certifi caat van Echtheid 

Volgens vele muntverzamelaars zijn de 1913-1938 Buff alo Nickels de allermooiste 
munten die ooit zijn geslagen. James Earl Fraser ontwerpt zowel de iconische 

voorzijde als achterzijde. Zijn ontwerpen maken onderdeel uit van de Renaissance of 
American Coinage. De voorzijde toont het rustieke ontwerp van een Indiaanse Chief. 

Bestelnummer: MNT-0314 op www.munt-online.nl 

• Massief zilver 999/1000
• 1 ounce zwaar (31,1 gram) 

• Slechts beperkt beschikbaar 
• Verpakt in luxe bewaarcassette 

• Inclusief Certifi caat van Echtheid 

Dit is de allereerste uitgifte van één van de meest verzamelde zilveren 
investeringsmunten in de wereld: De Silver Eagle! In 1986 besluit de U.S. Mint 

dat er ruimte in de markt is voor een zilveren investeringsmunt en introduceert 
de Silver Eagle. Lady Liberty (van het Vrijheidsbeeld) en de kenmerkende 
Amerikaanse arend staan centraal. De Silver Eagle behoort tot de meest 

verkochte investeringsmunt ter wereld. Niet alleen investeerders kopen de 
munt, maar ook munt verzamelaars. 

Bestelnummer: MNT-0032 op www.munt-online.nl 

EEN UNIEKE INVESTERINGSMUNT 

DE ALLEREERSTE SILVER EAGLE UIT 1986
€ 19,95 EEN UNIEKE INVESTERINGSMUNT EEN UNIEKE INVESTERINGSMUNT EEN UNIEKE INVESTERINGSMUNT 

Nu alweer 50 jaar geleden verandert de 
wereld als Neil Armstrong als eerste mens 

ter wereld voet op de maan zet. 

“That’s one small step for a man,
one giant leap for mankind” 

OFFICIËLE DOLLAR - 50 JAAR MAANLANDING - GOLD PLATED EDITION

BESTEL DIRECT UW GRATIS VERGULDE HERDENKINGSDOLLAR OP WWW.GRATISMUNT.NL (EXCL. VERZENDKOSTEN)

€ 99,-

 GRATIS HERSLAG VOOR U! 
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GRATIS
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

GRATIS
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

                                       DOUBLE EAGLE 1933, USA

Geslagen én verboden tijdens de crisis van de jaren ‘30. Het origineel wordt geslagen 

 GRATIS HERSLAG VOOR U! 



w

                              D-DAY HERDENKINGS EURO

Ter ere van de 75ste herdenking van de Tweede Wereldoorlog gaven wij in 2020 de enig offi  cieel uitgegeven € 2 
herdenkingsmunt ter ere van de landingen in Normandië cadeau. Wij hebben nog een paar honderd munten in onze kluis 

voordat ze allen op zijn.  Nu GRATIS beschikbaar voor u! Bestel nu op www.gratismunt.nl  (Exclusief verzendkosten) 

• Laatste ½ gulden ooit geslagen, 
• Koningin Wilhelmina met opgestoken haar
• Geslagen in massief zilver
Nu toch alweer bijna 100 jaar geleden. Als herdenking 
kunt u één gratis origineel exemplaar van de 

allerlaatste uitvoering (1921 - 1930) reserveren. Deze 
écht zilveren munt weegt maar liefst 5 gram en meet 
22 mm groot, en is daadwerkelijk in omloop geweest. 
Een waar stukje Nederlands erfgoed!
Bestel op www.gratismunt.nl (Excl. verzendkosten)

GRATIS LAATSTE HALVE ZILVEREN GULDEN OOIT GESLAGEN

Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.
Om de allesverwoestende oorlogsmachine te blijven voeden heeft de Duitse bezetter veel behoefte aan waardevolle metalen, en deze worden vervangen door goedkoop en 

onbruikbaar zink. Vanwege het kwetsbare zink hebben wij slechts een 75tal complete sets van goede verzamelkwaliteit kunnen samenstellen. Een historisch aandenken. 
Bestelnummer: MNT-0305 op www.munt-online.nl

LIMITED EDITION KLEURSET

OFFICIËLE HERDENKINGSSET 75 JAAR VREDE EN VRIJHEID
• Geslagen in de hoogste verzamelkwaliteit 

• Geleverd in op maat gemaakte luxe muntcassette
• Met Certifi caat van Echtheid

De drie belangrijkste herdenkingsuitgiften die in 2020 zijn verschenen met het thema 
“75 Jaar Vrede & Vrijheid”. In tegenstelling tot andere landen, geeft Nederland zelden 

een set met gekleurde herdenkingsmunten uit. Deze muntsets verschijnen veel minder 
dan menig verzamelaar zou wensen. Uw set herdenkt 75 Jaar Vrede en Vrijheid, Market 

Garden en de Slag om de Schelde. Bestelnr: MED-0129 op www.munt-online.nl

DE BELANGRIJKSTE ZILVEREN BELEGGINGSMUNTEN TER WERELD
De erenaam ‘Fabulous 12” staat voor de twaalf bekendste zilveren munten van de gehele wereld. Ook de American Eagle, Chinese Panda, Britse Britannia en de 

Zuid-Afrikaanse Krugerrand behoren tot deze illustere muntenserie. Door de beperkte beschikbaarheid zijn niet alle munten op elk moment verkrijgbaar. 

Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.

HET ZINKEN OORLOGSGELD

LIMITED EDITION KLEURSETLIMITED EDITION KLEURSETLIMITED EDITION KLEURSET

€ 75,-

OFFICIËLE HERDENKINGSSET 75 JAAR VREDE EN VRIJHEID

Ontwikkeling Zilverprijs
in de afgelopen
20 jaar, per kilo

€ 169,-

jan. 2000 jan. 2014 aug. 2020

€ 462,-

€ 772,-

 THE SILVER EAGLE
Symbool voor de vrijheid en 

onafhankelijkheid van de VS.
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0263

 THE KANGAROO 
Het symbool van Down Under

De Kangaroo 
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0296

 KRUGERRAND 
Met het nationale symbool

De Springbok 
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0264

 DE PHILARMONIKER
Een klassiek topstuk! Met het orgel 

van het Wiener Philharmoniker
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0240

 THE MAPLE LEAF
De beroemdste munt

met Maple Leaf
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0265

 BRITTANIA 
Brittania rules the waves! 

Wereldberoemd! 
Gewicht: zilver 1 ounce 
Bestelnr: MNT-0298

 CHINESE PANDA
Meest gewilde munt 

binnen China
Gewicht: zilver 1 ounce
Bestelnr: MNT-0266

 THE KOOKABURRA
‘ De Lachvogel’

Het fi jnste zilver van Australië
Gewicht: zilver 1 ounce 
Bestelnr: MNT-0295

€ 79,95

        Geslagen in de hoogste verzamelkwaliteit • Geleverd in op maat gemaakte luxe muntcassette • Met Certifi caat van Echtheid • Bestel op www.munt-online.nl          

€ 462,-

€ 169,-

€ 772,-

€ 79,95

Complete serie zinken oorlogsgeld (alle 5 stuks) • + originele zilveren gulden uit 1940 • In luxe houten muntcassette • Inclusief Certifi caat van Echtheid.

€ 79,95
€ 79,95

€ 79,95 € 79,95

€ 79,95

€ 79,95

GRATIS
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN
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€ 50,-

€ 50,-

€ 50,-

GRATIS
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

VREDE EN VRIJHEID                   ANNE FRANK                  MARKET GARDEN

OFFICIËLE NEDERLANDSE GOUDEN POSTZEGELS
• Strikt gelimiteerd

• Betaalbaar 24 Karaat GOUD!
• Formaat 40mm x 30mm, Postfris, 0,025 gram

• Inclusief bewaarcassette en Certifi caat van Echtheid
• Uitgifte Koninklijke PostNL 

Veelgevraagd in USA, Polen, en Groot Brittannië.
Bestelnummers: POST-0054, POST-0060, POST-0046

Bestellen op www.munt-online.nl

€ 99,95



GOUDPRIJS PIEKT!
Verzamel nu uw Gouden Tientjes bij Munt-Online.nl. Veilig en vertrouwd!

Gouden munten spreken tot de verbeelding. Al eeuwenlang kent goud een mysterieus sterke aantrekkingskracht.
In onzekere tijden wordt dat gevoel extra versterkt door de stabiele waarde die goud vertegenwoordigd.

GOUDEN 5 GULDEN MUNTEN 
Materiaal: goud 900/1000

Gewicht: 3,36 gram
Diameter: 18 - 18,5 mm

GOUDEN 10 GULDEN MUNTEN
Materiaal: goud 900/1000

Gewicht: 6,72 gram
Diameter: 22,5 mm

WILHELMINA 5 GULDEN 1912
De enige 5 Gulden munt met 
Wilhelmina ooit uitgegeven!
Bestelnummer: MNT-0050

PAUS FRANCISCUS
24K (999/1000) 

Gewicht: 1/100 ounce 
Diameter: 11 mm

Bestelnr: MNT-0157 

100 JAAR EERSTE WERELDOORLOG
24K (999/1000)

Gewicht: 1/100 ounce 
Diameter: 11 mm

Bestelnr: MNT-0170 

GOUDEN BABY SPEEN
24K (999/1000)

Gewicht: 0,50 gram
Diameter: 13,92 mm

Bestelnr: MNT-0191

VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR
24K (999/1000)

Gewicht: 0,50 gram
Diameter: 11 mm

Bestelnr: MNT-0195

ROYAL WEDDING HARRY & MEGHAN
24K (999/1000)

Gewicht: 1/100 Ounce 
Diameter: 11 mm

Bestelnr: MNT-0146

WILHELMINA 10 GULDEN 1925
Type IV, Opgestoken Haar

Bestelnummer: MNT-0167

WILLEM III, 10 GULDEN 1875
Het allereerste Gouden Tientje 

van Koning Willem III  
Bestelnummer: MNT-0163

WILHELMINA 10 GULDEN 1933
Het allerlaatste Gouden Tientje 

ooit geslagen!  
Bestelnummer: MNT-0128  

WILHELMINA 10 GULDEN 1897 
Type I, Hangend Haar 

Bestelnummer: MNT-0125

WILHELMINA 10 GULDEN 1898 
Type II, met diadeem
KRONINGSTIENTJE

Bestelnummer: MNT-0126

WILHELMINA 10 GULDEN 1917 
Type III, Hermelijnen Mantel

Bestelnummer: MNT-0166

WILLEM I, 10 GULDEN 1840
Laatste Gouden Tientje Willem I

Bestelnummer: MNT-0162

€ 599,- € 599,-

€ 599,-

€ 699,-

€ 599,-

€ 899,-

    Gouden munten worden geleverd 
in een luxe houten cassette met een 

Certifi caat van Echtheid
Bestellen op www.munt-online.nl    

Gouden tientjes zijn Nederlandse munten met een rijke historie. De historie gaat terug tot het 
jaar 1818 onder het bewind van Koning Willem I. De gouden tientjes zijn per stuk aan te schaff en. 
1 Gouden tientje bevat bijna 7 gram goud en dat is gelijk aan het gewicht van drie trouwringen. Goud 
is van nature erg schaars. De enige manier waarop er meer goud in omloop kan komen is door bij te delven. De 
goudhoeveelheid stijgt ieder jaar met slechts 1% à 2% en het eff ect daarvan op de goudmarkt is vrijwel nihil, 
omdat goud tegenwoordig ook heel veel gebruikt wordt voor toepassingen in mobiele telefoons, computers 
e.d. Al meer dan 5000 jaar vertrouwt  de mens op goud als belegging en als middel voor de opslag van waarde. 
Goud vertegenwoordigt niet alleen waarde omdat de hoeveelheid van nature stabiel en schaars is.

 januari 2000 oktober 2013 augustus 2020

€ 9.423,-

€ 28.200,-

€ 55.474,-Ontwikkeling Goudprijs
in de afgelopen 20 jaar
per kilo

€ 79,95 € 79,95 € 79,95 € 79,95 € 79,95

    Gouden munten worden geleverd in luxe houten cassette met Certifi caat van Echtheid • Bestellen op www.munt-online.nl    

€ 28.200,-

€ 55.474,-

€ 235,- € 599,-

BETAALBAAR GOUD VOOR IEDEREEN! 
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GRATIS OFFICIËLE HERDENKINGS UITGIFTEN - BESTEL DIRECT OP WWW.GRATISMUNT.NL

BESTEL OP WWW.GRATISMUNT.NL

Specifi caties Herslag 1892
Kwaliteit Hoogste
Materiaal Verguld

Diameter 25mm

Gewicht 8 GRAM

Beeltenis  Eerste portret van
Wilhelmina met
hangend haar

OFFICIËLE HERSLAG ALLEREERSTE
GOUDEN WILHELMINA TIENTJE OOIT

De originele gouden 10 gulden uit 1892 van Koningin Wilhelmina is één van de duurste en meest 
gewilde munten van Nederland. Elke verzamelaar kent het geliefde portret met ‘hangend haar’. Zelfs 
duizenden buitenlandse verzamelaars azen erop. Door de minimale oplage van 61 stuks, is de authentieke 
munt getaxeerd op ruim € 32.500,- (bron: Muntalmanak 2021). Bestel op www.gratismunt.nl

350 Jaar - Nationaal Rembrandt Jaar

OFFICIEEL 0€ HERDENKINGSBILJET 

OMWISSELACTIE €5 VOOR €5
1e offi ciële Nederlandse Euro “Koning met baard”
€ 5 Woudagemaal 1920 - 2020

OMWISSELACTIE
€2 VOOR €2

Oranje-Boven
Euro uitgifte
Bimetaal nikkel/messing 

Nationale kleuraccenten 

Uncirculated verzamelkwaliteit 

Bestel direct op
www.gratismunt.nl

exclusief verzendkosten

Wissel 2 Euro om voor de herdenkings-
Euro “Oranje Boven”. Deze uitgifte 
toont alle koningen en koninginnen 
van Nederland tussen 1813 en nu, als-
mede de troonopvolgster; Kroonprin-
ses Catharina-Amalia der Nederlanden. 
Middels kleuraccenten van de Neder-
landse vlag en de koninklĳ ke wimpel 
van Oranje worden Juliana, Beatrix, 
Willem-Alexander en Amalia geëerd. 

HERDENKINGSUITGIFTE

Operatie
Market Garden

Verzilverd

Crown Size, 40 mm diameter

Hoogste verzamelkwaliteit

Bestel direct op
www.gratismunt.nl

exclusief verzendkosten

Ter ere van 75 Jaar Vrede & Vrĳ heid in 
Nederland. Een eerbetoon aan hen 
die hun leven voor onze vrĳ heid gaven. 
Deze uitgifte toont de symbolen van 
deze grootste luchtlandings operatie ooit: 
parachutes en de Rĳ nbrug bĳ  Arnhem.

€ 5 Woudagemaal 1920 - 2020€ 5 Woudagemaal 1920 - 2020€ 5 Woudagemaal 1920 - 2020

Strikt gelimiteerd 

Geautoriseerd door ECB

Bestel direct op
www.gratismunt.nl 

exclusief verzendkosten

Speciaal ter gelegenheid van het Rembrandtjaar is dit strikt gelimiteerde Euro-
biljet uitgegeven. Gedrukt in de offi ciële European Central Bank (ECB) drukkerĳ . 
Om vervalsing te voorkomen wordt elk biljet voorzien van de verschillende 
offi ciële Euro- veiligheidskenmerken. De Eurobiljetten hebben een nominale 
waarde van 0 Euro en zĳ n niet bedoeld voor circulatie

Verzilverd

Wettig betaalmiddel 

Uncirculated verzamelkwaliteit 

Bestel direct op
www.gratismunt.nl

exclusief verzendkosten

Uitgegeven door het Ministerie van Financiën ter ere van het 100-jarig bestaan 
van het Woudagemaal in Friesland. Het grootste, nog werkende, stoomgemaal 
ter wereld. EXTRA BĲ ZONDER is het feit dat dit de eerste offi ciële Nederlandse 
munt is waarop Koning Willem-Alexander met baard is afgebeeld.
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