Danmarks Frimærkehandlerforening (DFH)
Etiske retningslinjer for medlemmer af DFH:
1. DFH s medlemmer bør udvise loyalitet overfor DFH, og dermed foreningens øvrige medlemmer.
2. DFH s medlemmer medvirker aktivt til at undgå handel med falske, reparerede og/eller manipulerede
objekter, medmindre køber er gjort opmærksom på dette forhold inden køb.
3. Såfremt et medlem af DFH føler sig overbevist om, at en person foretager forfalskninger, reparationer mv.
af objekter, og den pågældende søger sådanne objekter solgt, uden at gøre opmærksom på objektets status
eller ændrede status, orienteres den nedsatte ekspertgruppe.
4. Sælges mærker med attest/udtalelse, skal denne – normalt - være forsynet med foto samt relevant tekstning.
5. DFH s medlemmer tilbyder returret ved salg af enkeltobjekter, der ikke kan opnå en fejlfri attest/udtalelse.
Såfremt køber ønsker at benytte sig af denne garanti, skal dette aftales inden køb, og objektet sendes, for
købers regning, til den af køber ønskede ekspert. Garantiperioden er principielt 1 måned men kan - efter aftale
- forlænges.
6. Ved salg af nytryk, og/eller fotografiske gengivelser, bør dette fremgå af beskrivelsen, og årstallet for
fremstilling oplyses, såfremt dette kendes.
7. Enkeltobjekter, med eller uden attest, der indgår i en samling/lot er ikke omfattet af tilbagekøbsgarantien.
8. Ovennævnte punkter erstatter ikke den til enhver tid gældende lovgivning.
Tillæg for DFH medlemmer der også driver auktionsvirksomhed:
9. Det udbudte materiale skal beskrives ud fra den viden, auktionshuset har om de enkelte objekter. Materiale,
som man har en begrundet formodning om er falsk, repareret eller på anden måde manipuleret, må ikke
udbydes, uden disse oplysninger. Dette gælder også for større samlinger, hvis disse objekter udgør en
væsentlig del af lottets værdi eller fremhæves i teksten for lottet.
10. I forbindelse med indlevering af materiale, skal alle auktionshusets salgs- og indleverings vilkår være kendt
af indleverer.
11. Sælges objekter med attest, oplyses navn på prøver, samt tidspunkter hvor prøvning er foretaget.
12. Dersom prøver og sælger er samme person/firma skal der udvises særlig opmærksomhed.
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