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De nieuwe Muntpers ligt voor u: de catalogus van de Koninklijke Nederlandse Munt met daarin de geplande 
uitgiften voor het jaar 2023. Dit wordt een bijzonder jaar met verschillende mijlpalen. Ook staan we stil bij 
maatschappelijke onderwerpen.

Officiële uitgiften van de Koninklijke Nederlandse Munt
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U heeft het al gemerkt toen u de kersverse Muntpers 
op de mat zag liggen: de vertrouwde envelop heeft 
plaatsgemaakt voor een doorzichtige verpakking. 
Dit is niet zomaar een folie, de Muntpers is verpakt 
in een afbreekbaar bio-folie. Ook bij de Koninklijke 
Nederlandse Munt willen we de stap vooruit zetten 
en zo onze planeet een stukje beter maken. 

Een van de oorden die onze planeet nog altijd een 
mooiere plek maakt, is Willemstad op Curaçao. 
Deze idyllische havenstad, met haar historische 
wijken en kleurrijke panden, is sinds 1997 
opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Genoeg reden voor het ministerie van Financiën om 
hier een herdenkingsmunt aan te wijden.  

Ook COC Nederland, de belangenorganisatie van 
LHBTIQ+'ers, krijgt een herdenkingsmunt voor 50 
jaar erkenning door de Nederlandse regering. 

Bij de Koninklijke Nederlandse Munt staan we in 
2023 ook stil bij onderwerpen die de aandacht 
verdienen. We werken samen met Free a Girl en ook 
lanceren we een uitgifte waarbij we stilstaan bij de 
130ste verjaardag van EpilepsieNL. 

Natuurlijk kunt u zich ook opmaken voor enkele 
bijzondere numismatische uitgiften én exclusieve 
buitenlandse munten. Niets missen? Schrijf u in 
voor onze online nieuwsbrief en volg ons op 
Instagram en Facebook. 
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DE MUNTMEESTER

In deze Muntpers Catalogus staan 
verschillende symbolen bij de uitgiften. 
Zo herkent u gemakkelijk op welke 
uitgiften u een abonnement kunt nemen, 
welke opgenomen zijn in de officiële 
Coincard Catalogus en/of onderdeel zijn 
van de Nationale Collectie®.

Op deze uitgiften kunt u een abonnement 
nemen. Kijk op pagina 36 voor meer 
informatie over abonnementen.

Uitgiften in coincard die opgenomen 
zijn in de officiële Coincard Catalogus.

Uitgiften die deel uitmaken van de 
Nationale Collectie®. Kijk op pagina 37 
voor meer informatie!

Symbolen in de Muntpers

Bert van Ravenswaaij
Muntmeester
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Iedereen kent en gebruikt munten als betaalmiddel. Bij de 
Koninklijke Nederlandse Munt zetten we munten ook in als 
communicatiemiddel. Het themajaar van 2023 wordt 
daarom gekoppeld aan (inter)nationale, maar ook 
persoonlijke mijlpalen. 

2023 is het jaar waarin we het Hanzejaar vieren: Hanzesteden 
zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden als innovatieve en 
vooruitstrevende handelssteden met name in het oosten 
van Nederland. Daarnaast is er in het Rijksmuseum ook een 
speciale Johannes Vermeer tentoonstelling. Zo zijn er nog 
veel meer gebeurtenissen die het jaar 2023 memorabel 
maken. Veel gedenkwaardige momenten worden 
vereeuwigd op een munt of penning. In deze catalogus vindt 
u alle uitgiften die in 2023 onder de aandacht komen!

Bekijk ook de unieke Jaarset, die dit jaar volledig in het 
thema van element water staat. Het element water is 
krachtig en altijd in beweging. Water is onmisbaar: het geeft 
leven aan mens en dier, flora en fauna. Anno 2023 hebben 
we te maken met uitdagingen van te veel, te weinig of 
vervuild water. Genoeg reden om dit jaar extra stil te staan 
bij dit element.
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Wist u dat..

... we bij de Koninklijke Nederlandse Munt volop 
bezig zijn zuiniger om te gaan met water? 
Regenwater wordt via het dak van The Dutch Vault 
opgevangen en hergebruikt als spoelwater voor de 
toiletten.

... we in 2022 een award hebben gewonnen voor 
ons gebouw? The Dutch Vault kreeg de eerste prijs 
in de categorie Best New Environmental 
Sustainability Project for Coin uit handen van de 
International Association of Currency Affairs (IACA)!

... u zelf ook met kleine aanpassingen uw 
waterverbruik kunt verminderen? Let bijvoorbeeld 
bij de aankoop van huishoudelijke apparaten op 
het waterverbruik hiervan. Zet huishoudelijke 
apparaten als wasmachines en vaatwassers pas 
aan als ze vol zijn en ga opzoek naar merken die 
investeren in duurzaamheid (ook op het gebied van 
water).

Bij de Koninklijke Nederlandse Munt richten we ons in het jaar 2023 op meerdere onderwerpen. We vieren niet 
alleen dat Willemstad tot het UNESCO Werelderfgoed behoort, maar ook dat de organisatie COC Nederland 
50 jaar erkend wordt. 

Het jaar van… 
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Vervuiling in drinkwater
Er is sprake van watervervuiling, wanneer de 
waterkwaliteit schadelijke effecten heeft op mensen, 
flora en fauna die met dit water in contact komen. Het is 
schadelijk voor de gezondheid en het ecosysteem, 
mogelijk zelfs met fatale afloop. Vervuild water is niet 
meer geschikt als drinkwater, of het wordt steeds 

moeilijker om het nog als drinkwater geschikt te maken.
Dit zijn  de  grootste  vervuilers.

Waterbesparende 
douchekop

10
.0

00
 

lIT
ER

PE
R 

JA
AR

1 minuut 
korter douchen

5.
00

0 
lIT

ER
PE

R 
JA

AR

Kraan dicht 

Hoe bespaart u water?
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Historische binnenstad krijgt een eigen herdenkingsmunt
Wie aan Willemstad denkt, ziet meteen de kleurrijke panden voor zich die mooi afsteken tegen het water van 
de Caribische Zee. Wist u dat de historische wijken van de stad sinds 1997 tot het Werelderfgoed behoren? 
Daarom krijgt de stad in 2023 een herdenkingsmunt.

Het kleurrijke Willemstad staat bekend om zijn ‘Hollandse’ 
architectuur, maar kent ook Spaanse en Portugese 
invloeden. De Spanjaarden vestigden zich in 1527 op 
Curaçao, maar in 1634 werd een handelspost aan de Sint 
Annabaai veroverd door de West-Indische Compagnie 
(WIC). Jarenlang was het eiland in Nederlandse handen, 
maar sinds 2010 is Curaçao een zelfstandig land binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

Willemstad, vernoemd naar de latere stadhouder Willem II 
van Oranje, werd een belangrijke basis van de WIC. De 
beschutte Sint-Annabaai groeide uit tot een Caribische 
havenstad. Diverse wijken in de stad hebben door de jaren 
heen hun eigen architectuur en leefwijze ontwikkeld.

Deel 10 in de serie Nederlands Werelderfgoed
De historische wijken Punda, Otrobanda, Scharloo en 
Pietermaai in Willemstad zijn indrukwekkende plekken 
die met recht tot het UNESCO Werelderfgoed behoren. Het 
Willemstad Vijfje is alweer de tiende herdenkingsmunt die 
wordt uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed. 
Sinds 2012 hebben heel wat bijzondere onderwerpen de 
revue gepasseerd. 

Willemstad is gekozen als onderwerp van de eerste 
herdenkingsmunt van 2023 vanwege de historische 
significantie, culturele diversiteit en unieke 
stadsarchitectuur. Het Willemstad Vijfje wordt geslagen in 
opdracht van het ministerie van Financiën. 
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WILLEMSTAD VIJFJE 7

Scan en bekijk de herdenkingsmunt voor Willemstad! 
Handelskade,  Willemstad
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LOVE IS LOVE

Het COC is een Nederlandse belangenorganisatie voor lesbische, 
homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen, 
opgericht in december 1946. In de jaren veertig en vijftig lag de 
nadruk bij het COC op opvang en sociale activiteiten voor 
lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, zodat zij er niet 
meer alleen voor stonden. Ook pleitte de organisatie al in deze 
beginjaren voor gelijke rechten. 

De jaren 60 stonden bij het COC voor vernieuwing. Zo ontstond er, 
mede door de activiteiten van de organisatie, een subcultuur. Ook 
trad het COC aanzienlijk meer naar buiten. COC-voorzitter Benno 
Premsela was de eerste openlijk homoseksuele activist op de 
Nederlandse televisie. 

In de jaren 70 werd homoseksualiteit steeds breder geaccepteerd. 
Toch was het COC, ondanks haar jarenlange inzet, nog altijd niet 
officieel erkend als rechtspersoon door de Nederlandse regering. 
Die erkenning kwam er uiteindelijk in 1973. In 2023 is het 50 jaar 
geleden dat het COC rechtspersoonlijkheid ontving en daarmee 
officieel erkenning kreeg.

Anno 2023 is het COC actief op tal van gebieden: gelijke rechten, 
veiligheid, jongeren & onderwijs en cultuur en geloof. Het COC 
ondersteunt LHBTIQ+ om van binnenuit verandering tot stand te 
brengen. Het COC Vijfje wordt geslagen in opdracht van het 
ministerie van Financiën. 

Gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie: COC Nederland (Cultuur- en Ontspannings Centrum) zet 
zich al jaren succesvol in voor de belangen van de LHBTIQ+-gemeenschap. Met deze herdenkingsmunt 
vieren we 50 jaar erkenning van de belangenorganisatie COC Nederland door de Nederlandse regering. 
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50 jaar erkenning voor belangenvereniging COC
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HERSLAGEN EN DUKATEN

•   Gebaseerd op de West-Friese Scheepjesschelling uit 1678
•   Geleverd in een unieke 3D-verpakking
•   Gewilde handelsmunt: snel uitverkocht! 

De Koninklijke Nederlandse Munt herslaat graag 
oude handelsmunten. Na het succes van eerdere 
herslagen van de Scheepjesschelling, slaan we 
deze munt opnieuw met trots. Dit keer hebben we 
gekozen voor de Scheepjesschelling uit West-
Friesland. De munt dateert uit het jaar 1678 en 
werd geslagen in Enkhuizen.

In 1670 besloten de Staten van Holland dat er een 
nieuwe schelling moest komen van betere kwaliteit 
dan de bestaande, minderwaardige schellingen. 
West-Friesland was een van de eerste provincies 
die de nieuwe munt liet slaan. De naam 

scheepjesschelling ontstond al snel door het grote 
succes waar de munt internationaal op kon rekenen. 
Ook in de handel op de Oost was de munt zeer 
gewild. 

De officiële herslag van de Scheepjesschelling is 
verkrijgbaar in zilver en goud. Voor de verpakking 
heeft de Koninklijke Nederlandse Munt gekozen voor 
een moderne, 3D-geprinte verpakking van een 
schatkistje, gemaakt door Marketiger. Zo kunt u 
altijd naar uw nieuwe schat kijken: de prachtige 
herslag van de Scheepjesschelling. 
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SCHEEPJESSCHELLING 2023

Gewilde uitgifte onder verzamelaars

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:

Diameter:
Rand:
Max. oplage:
Bestelbaar:
Artikelnr:

Diameter:
Rand:
Max. oplage:
Bestelbaar:
Artikelnr:

ZILVER 2 OUNCE
€ 199,95

Goud Piedfort - editie  
€2.999,99

ZILVER 1 OUNCE
€ 99,95

GOUD
€1.799,95

38,7 mm
Glad
250 exemplaren
Direct
0115165

29 mm
Kartel
10 exemplaren
Direct
0115169

Zilver 2 ounce
Zilver 999/1000
Proof

2 troy ounce (62,2 g)

Goud Piedfort 
Goud 999/1000
Proof

22,58 g

38,7 mm
Glad
750 exemplaren
Direct
 0115163

29 mm
Kartel
25 exemplaren
Direct
0115167

Zilver 1 ounce
Zilver 999/1000
Proof

1 troy ounce (31,1 g)

Goud
Goud 999/1000
Proof

11,29 g

11

HERSLAGEN EN DUKATEN

OFFICIËLE HERSLAGEN
SCHEEPJESSCHELLING

Scan en bestel de Scheepjesschelling! 

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT



Voorgaande herslagen van de Dukaton werden met 
groot enthousiasme ontvangen. Reden genoeg voor de 
Koninklijke Nederlandse Munt om ook voor 2023 een 
herslag van de populaire handelsmunt uit te brengen. 
De Dukaton 2023 dateert uit het jaartal 1673 en komt uit 
de republiek Holland. 

Ode aan Johannes Vermeer
De Dukaton 2023 wordt traditiegetrouw gepresenteerd 
in het aardewerk van Royal Delft. U bestelt de Zilveren 
Dukaton in een mooie Delfts Blauwe verpakking. De 
Gouden Dukaton wordt geleverd in een unieke, 
handbeschilderde munthouder. Dit keer staat de 
verpakking volledig in het teken van Johannes Vermeer, 
een van de meest bekende en geliefde kunstschilders 
uit ons land. Het hele jaar wordt door het Rijksmuseum 
aandacht gegeven aan Vermeer. Met deze unieke 
verpakking brengen we in 2023 op gepaste wijze een 
ode aan een Hollandse Meester. Alle Dukatons zijn 
streng gelimiteerd en zijn voorzien van een Certificaat 
van Echtheid.  

12 13

DUKATON
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▸  In ambachtelijk aardewerk van Royal Delft, geheel in het teken van Johannes Vermeer
▸  Streng gelimiteerde herslag
▸  Geliefde en internationaal gewilde uitgifte
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Geliefde handelsmunt in Royal Delft aardewerk 

Zilver 1 ounce  
€ 199,-

Zilver 2 ounce  
€ 299,-

Goud 1 ounce  
€ 3.095,-

Goud 2 ounce  
€ 5.595,-
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DUKATON

Zilver 1 ounce
Zilver 999/1000
Proof

1 troy ounce (31,1 g)
38,7 mm
Glad

Zilver 2 ounce
Zilver 999/1000
Proof

2 troy ounce (62,2 g)
38,7 mm
Glad

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:
Gewicht:

Diameter:
Rand:

Goud 1 ounce
Goud 999,9/1000
Proof
1 troy ounce (31,1 g)

38,7 mm
Kartel

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:
Diameter:
Rand:

Goud 2 ounce
Goud 999,9/1000
Proof
2 troy ounce (62,2 g)

38,7 mm
Kartel

DUKATO
N

OFFICIËLE HERSLAGEN 13



•   Gouden Dukaten in het teken van handelsgoederen
•   Geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën
•   Uitsluitend in mei te bestellen

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:
Diameter:
Rand:
Max. oplage:
Leverbaar:

Dubbele Gouden Dukaat
Goud 983/1000
Proof

6,988 g
26 mm
Kabel
Nader te bepalen
September 2023

Enkele Gouden Dukaat
Goud 983/1000
Proof

3,494 g
21 mm
Kabel
Nader te bepalen
September 2023

Ontdekking van een geliefde specerij: kaneel

Ieder jaar in mei heeft de Koninklijke Nederlandse 
Munt een speciale uitgifte:  Gouden Dukaten. Deze 
worden, in opdracht van het ministerie van 
Financiën, geslagen naar beeltenis van originelen 
uit de 16e en 18e eeuw. Vorig jaar werd een nieuwe 
serie gestart, waarin we tot en met 2025 vier 
handelsgoederen centraal zetten die een rol 
hebben gespeeld in de Nederlandse handel.

Waar in 2022 de focus lag op de wijnhandel, draait 
het in 2023 volledig om kaneel, een van de 
specerijen waar VOC zijn zinnen op had gezet. In 
het midden van de 17e eeuw werd de VOC de enige 
aanbieder van kaneel, nadat zij de Portugezen uit 
Indië hadden verdreven. In Europa werd kaneel 
gebruikt als ingrediënt in gebak en dranken, maar 
ook als een middel tegen verkoudheid, een 
moeilijke spijsvertering en een slechte adem.

De Gouden Dukaten behoren tot de meest geliefde 
uitgiften van de Koninklijke Nederlandse Munt. Deze 
vertrouwde handelsmunt verschijnt met een 
inmiddels bekende beeltenis van een ridder in 
harnas en pijlen, naar ontwerp van graveur Johan 
Willem Marmé. Houd onze nieuwsbrief en website in 
de gaten over het verschijnen van de nieuwste 
Gouden Dukaten!

GOUDEN
DUKATEN

Gouden Dukaten 2022 - 2025
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ABO

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:
Diameter:
Rand:

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:

Gewicht:
Diameter:
Rand:

Zilver 2 ounce
Zilver 999/1000
Proof

2 troy ounce (62,2 g)
38,7 mm
Glad

Goud 2 ounce
Goud 999,9/1000
Proof

2 troy ounce (62,2 g)
38,7 mm
Kartel

Zilver 1 ounce
Zilver 999/1000
Proof

1 troy ounce (31,1 g)
38,7 mm
Glad

Goud 1 ounce
Goud 999,9/1000
Proof

1 troy ounce (31,1 g)
38,7 mm
Kartel

Ook voor 2023 staat er een herslag van de Leeuwendaalder 
op het programma. Deze internationaal geliefde handelsmunt 
werd in 1575 voor het eerst geslagen door de provincies der 
Nederlanden. De naam is te danken aan de afbeelding van 
een Hollandse leeuw op de keerzijde. De afgelopen jaren 
heeft de Koninklijke Nederlandse Munt Leeuwendaalders 
herslagen van bekende provincies. 

Dit jaar kunt u zich opmaken voor een herslag van de 
Leeuwendaalder uit West-Friesland. Dit jaar is het 435 jaar 
geleden dat West-Friesland startte met het slaan van de 
Leeuwendaalder. Hoewel de Staten-Generaal in 1589 pas 
officieel toestemming gaven voor het slaan van deze munt, 
was West-Friesland hier al een jaar eerder, in het geheim, 
mee begonnen. Na de verleende toestemming sloten de 
andere provincies zich hierbij aan. Deze unieke munt in uw 
collectie? Mis hem niet! 

•   Herslag van de originele Leeuwendaalder uit 1589  
•   Gelimiteerd en beperkt beschikbaar
•   Voorgaande edities zeer snel uitverkocht

Leeuwendaalder uit 1589 herslagen

LEEUWENDAALDER
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Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:
Gewicht:
Diameter:
Rand:
Max. oplage:
Abo.nr:

Zilveren Dukaten – serie ‘Nederlandse kastelen’
Zilver 873/1000
Proof
28,25 g
40 mm
Kabel
2.000 exemplaren per uitgifte
21

•   Nog twee uitgiften in de serie Nederlandse Kastelen
•   Halverwege 2023 start een gloednieuwe serie
•   Geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën
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DUKATEN

U heeft vanaf 2020 mogen genieten van onze serie 
‘Nederlandse Kastelen’, waarbij op iedere uitgifte een 
nieuw kasteel te bewonderen was. In 2022 werden de 
Zilveren Dukaten van respectievelijk Kasteel Fraeylemaborg 
(Groningen), Kasteel Coevorden (Drenthe) en Kasteel 
Twickel (Overijssel) gelanceerd. Dit jaar zijn de laatste twee 
provincies aan de buurt: Friesland en Flevoland. Hiermee 
komt onze serie Zilveren Dukaten: Nederlandse Kastelen 
ten einde. 

De Zilveren Dukaten: Nederlandse Kastelen zijn per stuk te 
bestellen, maar u kunt er ook een complete verzameling 
van maken middels een voordelig abonnement. U kunt uw 
nieuwste aanwinsten bewaren in een luxe, houten 
verzamelcassette, speciaal ontworpen voor deze unieke 
serie. 

In 2023 komen we ook met een gloednieuwe serie. Voordat 
deze van start gaat, houden we u natuurlijk op de hoogte 
van de nieuwste collectie voor uw verzameling. Schrijf u in 
voor de nieuwsbrief om niets te missen.  

De laatste kastelen én start nieuwe serie 

Friesland

Flevoland

Groningen

Overijssel

Gelderland

Noord-holland

Limburg

Zeeland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Utrecht

Drenthe

Scan en ontdek de serie!

ABO

HANZEJAAR 
2023

•   Viering van meer dan 800 jaar Hanze-gedachtengoed
•   Bijzondere herslag van een unieke munt
•   Verkrijgbaar in de hoogste kwaliteit

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:
Gewicht:
Diameter:
Rand:

Zilver 1 ounce
Zilver 999/1000
Proof
1 troy ounce (31,1 g)
38,7 mm
Glad

Zilver Piedfort editie
Zilver 999/1000
Proof
1 troy ounce (62,2 g)
38,7 mm
Glad

Uitgifte:
Materiaal:
Kwaliteit:
Gewicht:
Diameter:
Rand:

Goud 1 ounce
Goud 999,9/1000
Proof
1 troy ounce (31,1 g)
38,7 mm
Kartel

Goud Piedfort editie
Zilver 999,9/1000
Proof
2 troy ounce (62,2 g)
38,7 mm
Kartel

Herslag van een fameuze florijn

Bij de Koninklijke Nederlandse Munt zijn we altijd op zoek 
naar bijzondere uitgiften. In 2023 wordt het Hanzejaar 
gevierd: een jaar waarin we maar liefst 800 jaar aan Hanze 
gedachtengoed vieren. Het Hanzenetwerk werd opgericht 
door de vertegenwoordigers van verschillende steden. Waar 
Rotterdam en Amsterdam in de middeleeuwen nog kleine 
dorpjes waren, hadden de Hanzesteden zich al ontwikkeld 
tot een netwerk dat zich alleen maar verder uitbreidde. 

Gisteren, vandaag en de toekomst ontmoeten elkaar in de 
Hanzesteden: daarom brengt de Koninklijke Nederlandse 
Munt een speciale herslag uit van de Zilveren Florijn uit 
Hanzestad Kampen: deze werd in de periode van 1616 tot 
1686 geslagen. Met deze bijzondere herslag komen het rijke 
verleden en de authentieke sfeer van de Hanzesteden ook 
in 2023 opnieuw tot leven. De Nederlandse Hanzesteden 
hebben één belangrijke connectie: ze liggen vrijwel allemaal 
aan het IJsselmeer, vroeger de Zuiderzee. Een mooie 
connectie met het themajaar: water! 

Goud 1 ounce  Zilver 1 ounce  
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De Jaarsets Nederland van 2023 worden gekoppeld 
aan persoonlijke en (inter)nationale gebeurtenissen. 
2023 is niet alleen het jaar van Johannes Vermeer, 
maar ook het jaar waarin we vieren dat Willemstad op 
de UNESCO Werelderfgoedlijst staat en een belangrijke 
organisatie als COC al 50 jaar erkenning krijgt. Maar 
wellicht is 2023 voor u een bijzonder jaar vanwege een 
verjaardag, jubileum of andere persoonlijke mijlpaal. 
Dit viert u met de aanschaf van de Jaarset!

Van 2022 tot en met 2025 staan de Jaarsets in het 
teken van de vier elementen: aarde, water, vuur en 
lucht. Deze elementen spelen een grote rol in de 
levenscyclus, maar bepalen ook voor een groot deel 
de seizoenen in ons jaarritme. Water is een krachtig 
element dat altijd in beweging is. Water geeft leven, 
tevens brengt dit element ook uitdagingen met zich 
mee. De serie is gestart met het element ‘Aarde’ en in 
2023 staat het thema ‘Water’ centraal. De Jaarsets 
Nederland 2023 bevatten de acht Nederlandse 
euromunten van dit jaar, geslagen in opdracht van het 
ministerie van Financiën. 

Water als vriend en vijand
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Proof-kwaliteit
▸  Inclusief verzilverde penning
▸  Met Certificaat van Echtheid en duurzaamheidscertificaat
▸   In duurzame verpakking

BU-kwaliteit
▸  Geslagen met de nieuwste muntstempels

▸  In het thema ‘water’
▸  Verpakking in twee talen

UNC-kwaliteit
▸  Enige Nederlandse muntset in UNC-kwaliteit
▸  Zeer populaire Jaarset
▸  Waardevolle herinnering aan het jaar 2023
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JAARSET 2023

Kwaliteit:
Inhoud:
Max. oplage:
Bestelbaar:
Abo.nr:
Prijs:

Proof
Incl. unieke verzilverde uitgifte
3.000 sets
april 2023
13
€79,95

BU
Nederlandse euromunten 2023
11.500 sets
Direct
14
€29,95

UNC
Nederlandse euromunten in UNC-kwaliteit
15.000 sets
agustus 2023
137
€11,50 ABO
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JANUARI

SEPTEMBER

▸  Officiële herslag Dukaton 

▸  Jaarset Nederland 2023 BU
▸  Willemstad Vijfje

▸  Themaset 2023
▸  Uitgifte in munthouder Muntmanifestatie
▸  50 jaar erkenning COC

FEBRUARI

▸  World Money Fair (WMF Set) 2023 
▸  Officiële herslag Scheepjesschelling 
▸  Uitgifte in munthouder Holland Coin Fair 
▸  Holland Coincard 2023

MAART
▸  Numismatische coincard: vierkante stuiver
▸  130 jaar EpilepsieNL 
▸  Officiële herslag Leeuwendaalder

AUGUSTUS
▸  Jaarset Nederland 2023 UNC
▸  Zilveren Dukaat XII
▸  Numismatische coincard: 

2023
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KONINGSDAG

OKTOBER

APRIL

▸  N.T.B.

▸  Warner Bros 100 jaar 
▸  10 jaar Koningsdag 
▸  Officiële herslag Hanzesteden 

MEI
▸  Gouden Dukaten 2023
▸  Jaarset Nederland 2023 Proof
▸  Zilveren Dukaat XI

JUNI
▸  Dag van de Muntset 
▸  50 jaar Van Gogh Museum 

NOVEMBER DECEMBER 
▸  Superman 85 jaar 

▸  Free a Girl

▸  Zilveren Dukaat I 

JAAROVERZICHT
2023

JULI
▸  Ruimtepenning
▸  Beneluxset 2023
 

WARNER BROS 100 JAAR
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ARTJE•   Eerste en laatste vierkante stuiver in Nederland
•   Munt zonder munt- en muntmeesterteken
•   Voorgaande numismatische uitgiften snel uitverkocht

VIERKANTE STUIVER
11

0 
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Bijzondere numismatische uitgifte

Uitgifte:
Materiaal:
Gewicht:
Diameter:
Max. oplage:
Bestelbaar:

5 cent 1913 - 1940
Kopernikkel
4,5 g
18 x 18mm
3.600 exemplaren (max. 1 p.p.)
Maart 2023

110 jaar geleden, in 1913, werd er voor het eerst een 
bijzondere munt geslagen: de vierkante stuiver. 
Deze munt werd geslagen als vervanging voor een 
rond model dat vanaf 1907 in de omloop was. Dit 
formaat leek teveel op het zilveren kwartje en 
moest vervangen worden. De vierkante stuiver 
werd vanaf 1913 tot 1940 geslagen. Voor dit 
numismatische jubileum is de historische stuiver 
verkrijgbaar in coincard. Let op: er is een beperkt 
aantal coincards verkrijgbaar! 

De vierkante munt is ontworpen door Johannes 
Cornelis Wienecke en toont op de voorzijde een 
vruchtdragende oranjetak met daaromheen een 
dubbele cirkel. Daarin staat de tekst: KONINKRIJK  
DER NEDERLANDEN, met daaromheen gestileerde 
golven. Op de keerzijde staat 5c;  is hieromheen 
een parelrand met schelpen. De munt is uitgegeven 
zonder muntmeester- en munthuisteken. 

Afscheid van een originele zilveren munt

•   80 jaar afscheid zilveren kwartje 
•   Originele zilveren munt
•   Populaire numismatische uitgifte

De eerste zilveren 25 centmunt (kwartje) van 
Nederland werd in 1817 onder Koning Willem I te 
Utrecht geslagen. Het laatste zilveren kwartje 
verliet de dependance in Philadelphia van ’s 
Rijksmunt in 1945, nu alweer 80 jaar geleden. Als 
eerbetoon aan de bijzondere muntdenominatie, 
verschijnt in 2023 een originele zilveren Wilhelmina 
kwartje in coincard.

Het kwartje is een oer-Hollandse munt: naast 
Nederland heeft alleen Denemarken deze muntjes. 
Binnen de eurodenominaties worden er vandaag de 
dag geen 25 centstukken meer gemaakt: dit maakt 
het laatste zilveren kwartje een extra bijzonder 
exemplaar. Het laatste zilveren kwartje werd 
ontworpen door Johannes Cornelis Wienecke. De 
voorzijde toont Koningin Wilhelmina met 
opgestoken haar. Op de keerzijde staat ’25 CENTS’ 
met daaromheen twee eikentakken. De munt heeft 
een gekartelde rand. 

Uitgifte:
Materiaal:
Gewicht:
Diameter:
Max. oplage:
Bestelbaar:

5 cent 1926 - 1945
Zilver 610/1000
3,575 g 
19 mm
3.600 exemplaren (max. 1 p.p.)
Augustus 2023

ø 18 mm ø 19 mm
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Jaarlijks lanceert de Koninklijke Nederlandse Munt een uitgifte ter ere van een goed doel. Eerder steunden wij 
onder andere de Mentelity Foundation, KWF Kankerbestrijding en Stichting ALS. Dit jaar zetten wij ons in voor 
EpilepsieNL. 

•   Meer aandacht voor een genadeloze ziekte
•   In samenwerking met EpilepsieNL
•   Unieke penning die het motto van de organisatie versterkt 

Wist u dat in Nederland meer dan 200.000 mensen 
epilepsie hebben? Bij epilepsie is er sprake van een 
tijdelijke verstoring in de hersenen. Iemand krijgt 
daardoor een epileptische aanval. Aanvallen 
kunnen er heel verschillend uitzien. De een staart 
even voor zich uit of vertoont vreemd gedrag en de 
ander valt, is buiten bewustzijn en gaat schokken 
met armen en benen. 
 
Epilepsie brengt veel angst en onzekerheid met 
zich mee en kan het leven volledig beheersen. Een 
aanval komt bijna altijd onverwachts en kan op 
ieder moment plaatsvinden, ook in het verkeer of 

tijdens het koken. Sommige aanvallen stoppen niet 
vanzelf en dan is direct ingrijpen noodzakelijk. 
EpilepsieNL is een sterke organisatie met al 130 
jaar hetzelfde doel: de kwaliteit van leven van 
mensen met epilepsie en hun omgeving verbeteren. 
Dit gebeurt door middel van onderzoek, goede 
voorlichting, werven en het verbinden van mensen.
 
In samenwerking met EpilepsieNL brengt de 
Koninklijke Nederlandse Munt daarom een speciale 
penning uit. Een penning die het motto van de 
organisatie onderstreept: samen in de aanval! 

Samen in de aanval tegen epilepsie13
0 

JA
AR

EPILEPSIENL 25
 KO

NINGSDAG
10 JAAR 

▸   Uitgifte in de serie ‘Immaterieel Erfgoed’
▸ Ter ere van 10 jaar Koningsdag
▸  Exclusieve uitgiften voor een bijzondere mijlpaal 

Ieder jaar kijken veel Nederlanders reikhalzend uit 
naar die ene speciale dag: Koningsdag. Een dag 
waarop niet alleen de verjaardag van Koning Willem-
Alexander wordt gevierd op een vooraf bepaalde 
locatie, maar waarop ook door het hele land feestelijke 
evenementen worden georganiseerd. Dit jaar is het 
de beurt aan Rotterdam om het Koninklijk Huis te 
verwelkomen. In de stad vinden volop festiviteiten 
plaats waaraan de Koninklijke Familie zal deelnemen.  
In 2023 wordt voor het 10e jaar op rij Koningsdag 
gevierd.

De viering van de verjaardag van het staatshoofd is 
een feestelijke traditie die sinds het einde van de 19e 
eeuw bestaat. Het feest heeft zich jaar in jaar uit 
meebewogen met de tijd en het is dan ook niet voor 
niets dat deze dag officieel behoort tot de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. 
Koningsdag is een evenement dat jong en oud uit het 
hele land samenbrengt en verbindt. Ter ere van 10 jaar 
Koningsdag slaat de Koninklijke Nederlandse Munt in 
samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland drie uitgiften.

Al 10 jaar het grootste verjaardagsfeest van Nederland

Bekijk eerdere uitgiften
in de serie ‘Immaterieel Erfgoed’ 
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▸  Ode aan ’s werelds meest beroemde superheld
▸  Het 85-jarig jubileum van Superman TM

▸   Verwacht in najaar 2023

Door de jaren heen heeft de filmstudio heel wat films 
uitgebracht die inmiddels iconisch zijn. Wat dacht u 
van Looney Tunes of Tom & Jerry? Deze beroemde 
animatiefilms werden gemaakt door Warner Bros. 
Inmiddels behoren ook films als Oceans Eleven, Harry 
Potter, The Matrix en The Batman tot het oeuvre van de 
producent. 

Waar de studio begon als bioscoopketen, gingen de 
broers Warner zich steeds meer richten op het maken 
van films: grote sterren verbonden hun naam aan 
Warner Bros. Vandaag de dag produceert het bedrijf 
films, series, games, muziek en meer. 

Op 4 april 1923 richten vier broers de studio Warner 
Bros op. Het blijkt de start van een van ’s werelds 
grootste producenten voor televisie en film. In 2023 
viert Warner Bros een groots jubileum en dat wordt 
gevierd. Ook de Koninklijke Nederlandse Munt laat 
deze mijlpaal niet zomaar voorbij gaan. Ter ere van dit 
jubileum lanceren we een bijzondere uitgifte. 

•    Warner Bros. uitgifte
•    Producent van wereldberoemde films en series
•    Exclusieve penning in glanzende BU-kwaliteit
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Spectaculaire viering van een wereldberoemde filmstudio
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Geliefde DC superheld is jarig

PROD
U CT

ION
:

SCE
NE

DAT
E:

CUT
TAKE

SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)
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In 2023 is het de verjaardag van Superman! Superman, 
het alter ego van Clark Kent, is een wereldberoemde DC 
superheld. Voordat er verschillende films van Superman 
werden gemaakt, waren de eerste verhalen te lezen in de 
Amerikaanse Action Comics uit 1938. Dit jaar viert hij zijn 
85ste verjaardag!

Van zijn blauwe uniform tot zijn golvende rode cape en het 
'S'-schild op zijn borst: Superman is een van de meest 
herkenbare en geliefde DC-superhelden aller tijden. De 
Man of Steel is het ultieme symbool van waarheid, 
gerechtigheid en hoop. Hij is 's werelds eerste superheld 
en de afgelopen jaren heeft Superman opnieuw 
uitgevonden wat het betekent om op te komen voor 
gerechtigheid. 

Superman groeide, als laatste overlevende van de 
gedoemde planeet Krypton, op in Smallville, Kansas. Hij 
is inmiddels uitgegroeid tot een ware legende: hij is het 
boegbeeld van moed, compassie en verantwoordelijkheid. 
Superman streeft er altijd naar om de goedheid van de 
mensheid te laten zegevieren.

Superman is niet alleen een van de meest bekende DC 
superhelden; hij is ook onderdeel van de DC Multiverse, 
waar ook vele andere DC superhelden zijn opgestaan. Ter 
ere van de 85ste verjaardag van Superman, slaat de 
Koninklijke Nederlandse Munt een uitgifte voor deze 
geliefde DC superheld.
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•   Vier het 50-jarig jubileum van het Van Gogh Museum
•   Unieke uitgiften als eerbetoon aan ‘De Zonnebloemen’
•   Al 50 jaar inspiratie door het werk en leven van Vincent van Gogh

“Ik voel een kracht in mij die ik ontwikkelen moet, een 
vuur dat ik niet mag uitdoven maar moet aanwakkeren, 
ofschoon ik niet weet tot welke uitkomst het mij leiden 
zal”.  Vincent van Gogh (1853 – 1890) is een van de meest 
bekende en intrigerende Nederlandse schilders. Niet 
alleen vanwege zijn meesterwerken, maar ook vanwege 
het verhaal achter zijn kunst, bekend geworden door 
honderden brieven. De meeste brieven schreef hij aan 
zijn broer Theo, die zijn brieven zorgvuldig bewaarde.

De grootste verzameling van Vincent’s werken is te 
bewonderen in het Van Gogh Museum in Amsterdam, dat 
een divers publiek wil inspireren met het werk en leven 
van Vincent van Gogh. In 2023 bestaat het museum 50 
jaar en speciaal voor dit jubileum brengt de Koninklijke 
Nederlandse Munt een zeer bijzondere penning uit.   

Vincent Willem van Gogh, het enige kind van Theo van 
Gogh, was na de dood van beide ouders verantwoordelijk 
voor de vele tekeningen, schilderijen en brieven van oom 
Vincent van Gogh en de werken van tijdgenoten die zijn 
oom en zijn vader hadden verzameld. Hij vond het 
belangrijk dat de verzameling bijeen én toegankelijk zou 
blijven. Hij richtte de Vincent van Gogh Stichting op en 
kreeg toezegging van de Staat der Nederlanden voor de 
bouw van een museum. Op 2 juni 1973 opende het Van 
Gogh Museum. De collectie, bestaande uit werken van 
Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten, werd daarmee voor 
iedereen en voor altijd toegankelijk. 
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Al 50 jaar toegang tot Van Goghs meesterwerken

•   Voor gelijke kansen voor meisjes over de hele wereld
•   In samenwerking met  Free  a  Girl
•   Bijzonder ontwerp voor een exclusieve uitgifte 

De wereld een betere plek maken kan op heel veel 
manieren. Bij de Koninklijke Nederlandse Munt kijken 
we graag naar organisaties die ons inspireren en 
motiveren. Zo zet Free a Girl zich al jaren in om jonge 
kinderen over de hele wereld een betere toekomst te 
bieden. 

Free a Girl is een organisatie die zich inzet voor het 
opsporen en bevrijden van kinderen die het slachtoffer 
zijn van seksuele uitbuiting. De organisatie bestaat 
sinds 2008 en werkt keihard om kinderen, met name 
meisjes, te bevrijden. Daar houdt Free a Girl het echter 

niet bij: de stichting zet zich ook in voor de nazorg met 
behulp van speciale programma’s. Daarnaast helpt de 
stichting met het verlenen van juridische ondersteuning 
voor slachtoffers. 

In 2023 viert Free a Girl haar 15-jarig bestaan: een 
jubileum waarin de stichting al veel goed werk heeft 
verzet. Sinds de oprichting zijn al meer dan 6.000 
kinderen bevrijd! Genoeg reden voor de Koninklijke 
Nederlandse Munt om een speciale penning uit te 
brengen. 

Organisatie met een missie

FREE A 
GIRL 
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Het sterrenstelsel komt dichterbij dan ooit

In het heelal valt nog heel veel te ontdekken. In ons 
zonnestelsel, maar ook daarbuiten zijn nog veel 
geheimen die wachten om ontrafeld te worden. De 
ruimte is een fascinerend onderwerp dat blijft verrassen. 
Ieder jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in de 
ruimtevaart en ook voor 2023 staan er weer nieuwe 
onderzoeken op het programma. 

Ook bij de Koninklijke Nederlandse Munt volgen we de 
ruimtevaart op de voet en kijken we met bewondering 
naar de stappen die worden gezet. Voor jong en oud is 
het bijzonder om te zien wat er vooraf gaat aan een 
ruimtevlucht en hoe belangrijk ieder onderdeel is. 
Daarom slaan we in 2023 een kosmische munt! Houd 
onze nieuwsbrief en social media in de gaten om niets 
van dit bijzondere onderwerp te missen. 

•   Reis mee naar de uiteinden van het heelal
•   Eerbetoon aan de doorbraken in de ruimtevaart 
•   Unieke kosmische uitgifte 
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De Koninklijke Nederlandse Munt werkt nauw samen met Centrale Banken van over de hele wereld. Voor 2023 
slaan de Koninklijke Nederlandse Munt en de Central Bank of Malta de handen ineen voor een bijzondere 
uitgifte: een Malta Pride munt ter ere van de EuroPride Valletta die plaatsvindt in september. 

32

Equality from the heart

De EuroPride in Valletta is de grootste samenkomst 
van LGBTIQ+-gemeenschappen in Malta. Malta 
staat al vijf jaar op rij bovenaan de ILGA Rainbow 
Index en kent dan ook goede bescherming van 
mensenrechten. Toch voelt de Maltese gemeenschap 
nog de plicht om te blijven werken aan gelijkheid 
vanuit het hart. Voor de EuroPride 2023 is dan ook 
gekozen voor de slogan ‘Equality from the heart’. 

Het doel van de EuroPride Valletta is het aanbieden 
van een veilige aanloophaven voor LGBTIQ+- 
gemeenschappen in Europa, het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. De organisatie wil bijdragen aan meer 
diversiteit en gelijkheid in Europa en daarbuiten, als 
ook aan het verbeteren van de mensenrechten. De 
Koninklijke Nederlandse Munt brengt een speciale 
2 ½ euro munt uit om de EuroPride Valletta te 
vieren!
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Kijk op www.knm.nl/buitenland voor het complete assortiment met munten uit alle continenten. 
De shop wordt regelmatig aangevuld.

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een ruim aanbod van buitenlandse munten. Ook historische 
munten vindt u terug in ons assortiment. Zo maakt u uw verzameling compleet!

M
UNTEN

BUITENLANDSE EN  HISTORISCHE

Ontdek internationale en historische munten

33

Net als in Nederland worden er ook in het 
buitenland herdenkingsmunten uitgegeven of 
bijzondere munten gelanceerd. Deze munten zijn 
verkrijgbaar in diverse soorten, materialen en 
kwaliteiten. Bij de Koninklijke Nederlandse Munt 
kunt u terecht voor:

• Bijzondere 2 euromunten: sinds 2004 geven 
Europese landen jaarlijks speciale 2 euromunten  
uit die wettig betaalmiddel zijn in alle eurolanden;

• Europese herdenkingsmunten: euromunten met 
waarde boven de 2 euro en uitsluitend wettig        
betaalmiddel in land van uitgifte;  
     
• Internationale muntsets: alle munten van een 
land in één set;

• Historische munten: ontdek de munten uit het 
rijke Nederlandse verleden. Van historische 
handelsmunten tot gouden tientjes.
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Mis nooit meer een uitgifte

•   De nieuwste uitgiften bij u  thuis bezorgd
•   Altijd verzekerd van levering
•   Altijd opzegbaar

Een abonnement geeft zekerheid: gewilde uitgiften 
worden voor u gereserveerd! Op deze manier bent u er 
zeker van dat u niets misloopt. De Muntpers Catalogus 
2023 staat weer vol met bijzondere thema’s en met een 
abonnement stelt u uw verzameling zeker. De gewilde 
uitgiften worden voor u gereserveerd en daarnaast 
heeft u niet te maken met extra kosten. 

U kunt ook kiezen voor een collectie van de Koninklijke 
Nederlandse Munt. Met een collectie start u een 
bijzondere verzameling én weet u zeker dat u deze 
compleet maakt. Vrijwel alle collecties zijn voorzien van 
een Certificaat van Echtheid en bevatten interessante 

achtergrondinformatie. Wat dacht u van een abonnement 
op de nieuwe Zilveren Dukaten serie die dit jaar van 
start gaat? Of wilt u een abonnement op de herslagen 
van de Leeuwendaalder? Bekijk de uitgiften in de 
Muntpers Catalogus 2023: overal waar het 
abonnementsteken bij staat kunt u een abonnement op 
nemen!

Wist u dat u zelf gemakkelijk en snel een abonnement 
kunt afsluiten via onze website? Op www.knm.nl/
abonnement staat alle informatie en regelt u eenvoudig 
uw volgende abonnement! 
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*Voorheen de Proofset Nederland, de BU-set Nederland en de UNC-set Nederland
**Indien het ministerie van Financiën besluit een herdenkingsmunt uit te geven, dan worden de uitgiften in Zilver 
Proof en verzilverde BU-kwaliteit opgenomen in de Nationale Collectie®

Verschillende uitgiften van de Koninklijke Nederlandse 
Munt behoren tot de Nationale Collectie ®. Deze collectie 
bevat de Jaarsets Nederland in Proof-kwaliteit*, BU-
kwaliteit* en UNC-kwaliteit*. Ook de Herdenkingsmunten 
Zilver Proof** en de herdenkingsmunten in verzilverde 
BU-kwaliteit** horen bij deze collectie. 

Op alle uitgiften binnen de Nationale Collectie® is het 
mogelijk om een abonnement af te sluiten. U bent op 
deze manier zeker van een levering! Kijk op www.knm.
nl/misnooitmeereenuitgifte en bekijk de beschikbare 
abonnementen!

DE NATIO
NALE CO

LLECTIE
® 

De mooiste uitgiften in één collectie
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Bekijk uw mogelijkheden 
voor een abonnement! 

ABO
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UITVERKO

CHT! 

De uitgiften van de Koninklijke Nederlandse Munt worden altijd geslagen in een vooraf bepaalde oplage. Dit betekent dat 

wanneer de munten zijn uitverkocht, u deze niet meer kunt bestellen. Daarom is het slim om uw bestelling snel te plaatsen, zodat 

u er zeker van bent dat u de uitgifte niet mist. Hier vindt u de producten die in 2022 te bestellen waren, maar nu al uitverkocht zijn!

Uitverkochte producten bij de Koninklijke Nederlandse Munt 
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Gelukkig zijn er ook producten die nog wél beschikbaar zijn en welke u nog kunt bestellen. Let op: deze producten hebben een beperkte voorraad!
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Zi
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ren Dukaat Fraeylemaborg

Bibian Mentel

Sc
heepjesschelling

No
g m

inder dan de helft beschikbaar!
Bestel de laatste zilveren uitgiften online! 

Sl
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nkele tientallen coincards online verkrij gbaar

Zi
lve

ren herslag van een populaire handelsmunt! 

Al
 m

eer dan 90% van de totale oplage uitverkocht! 

Zilveren Dukaat Coevorden Maak uw collectie com
pleet!

Herdenkingsmunten 2022 
Verdrag van Maastricht Vijfje UNC in coincard
Verdrag van Maastricht Vijfje BU in coincard
Verdrag van Maastricht Vijfje Eerste Dag Uitgifte
Verdrag van Maastricht Vijfje Zilver Proof* 
Verdrag van Maastricht Tientje Goud Proof
35 jaar ERASMUS Programma 2 euro Proof
35 jaar ERASMUS Programma 2 euro UNC
Piet Mondriaan Vijfje UNC in coincard
Piet Mondriaan Vijfje BU in coincard
Piet Mondriaan Vijfje Eerste Dag Uitgifte 
Piet Mondriaan Vijfje Zilver Proof
Piet Mondriaan Vijfje Goud Proof

Oplage
50.000
12.500
4.075
4.000 
800
2.500
75.000
50.000
12.500
3.411
4.000
800

Oplage
200
100
40
20
750
250
25
10
320
50
25
10
300 
75
15
10

Herslagen 2022
Officiële Herslag: Dukaton 2022 'Zilveren Rijder' 1 ounce – Royal Delft editie
Officiële Herslag: Dukaton 2022 'Zilveren Rijder' 2 ounce – Royal Delft editie
Officiële Herslag: Dukaton 2022 Goud 1 ounce – Royal Delft editie
Officiële Herslag: Dukaton 2022 Goud 2 ounce – Royal Delft editie
Officiële Herslag: Scheepjesschelling 2022 Zilver 1 ounce  
Officiële Herslag: Scheepjesschelling 2022 Zilver 2 ounce 
Officiële Herslag: Scheepjesschelling 2022 Goud                
Officiële Herslag: Scheepjesschelling 2022 Goud – Piedfort 
Officiële Herslag: Leeuwendaalder 2022 Zilver Proof  
Officiële Herslag: Leeuwendaalder 2022 Zilver Proof – Piedfort editie 
Officiële Herslag: Leeuwendaalder 2022 Goud Proof   
Officiële Herslag: Leeuwendaalder 2022 Goud Proof –Piedfort editie
Officiële Herslag: Prinsendaalder 2022 Zilver Proof  
Officiële Herslag: Prinsendaalder 2022 Zilver Proof – Piedfort editie 
Officiële Herslag: Prinsendaalder 2022 Goud Proof   
Officiële Herslag: Prinsendaalder 2022 Goud Proof – Piedfort editie

Status
Beschikbaar
Beschikbaar
Uitverkocht
Beschikbaar 
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Beschikbaar
Beschikbaar
Uitverkocht
Beschikbaar
Beschikbaar

Status
Beschikbaar
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Beschikbaar
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht 
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht

Dukaten 2022    
Enkele Gouden Dukaat 2022   
Dubbele Gouden Dukaat 2022   
Zilveren Dukaat ‘Fraeylemaborg’ 2022  
Zilveren Dukaat ‘Kasteel Coevorden’ 2022  
Zilveren Dukaat Speciale Set ‘350 jaar Groningens 
Coevordens ontzet’ 2022         
Zilveren Dukaat ‘Kasteel Twickel’ 2022                                            

Oplage 
836 
680 
2.000 
2.000 
 
350
2.000

Penningen en uitgiften 2022        
Loeki de Leeuw penning in coincard 
Loeki de Leeuw Zilver 1 ounce              
Loeki de Leeuw Goud 1 ounce
Sesamstraat Zilver 1 ounce 
Invictus Games penning in coincard
Invictus Games Zilver 1 ounce
Invictus Games Speciale Set 
Invictus Games Goud 1 ounce
Bibian Mentel penning in coincard  
Bibian Mentel penning Zilver 1 ounce
Bibian Mentel penning Goud 2 ounce
Zomercarnaval Rotterdam penning in coincard
Zomercarnaval Rotterdam Zilver 1 ounce met kleur
Zomercarnaval Rotterdam Goud 1 ounce 
Munt voor de Zorg penning in coincard 
Sven Kramer penning in coincard
Sven Kramer Zilver 1 ounce 
Sven Kramer Goud 0,5 ounce
Floriade Expo 2022 penning in coincard

Oplage 
7.500 
250 
10 
250 
5.000 
350 
50 
15 
5.000 
250 
10 
4.000 
250 
10 
9.497 
4.000 
150 
10 
6.989

Jaarsets Nederland 2022 
Jaarset Nederland 2022 in UNC-kwaliteit 
Jaarset Nederland 2022 in BU-kwaliteit 
Jaarset Nederland 2022 in Proof-kwaliteit 

Oplage 
15.000 
11.500 
3.000 

Status
Uitverkocht
Uitverkocht
Beschikbaar
Beschikbaar

Beschikbaar
Beschikbaar

Status
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar 

Status
Beschikbaar
Beschikbaar
Uitverkocht
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Uitverkocht
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Uitverkocht

Hieronder vindt u een overzicht
van de oplagecijfers 2022, 
bijgewerkt tot 1 januari 2023.

Numismatische coincards  
100 jaar laatste Wilhelmina-gulden in coincard
Geelkoperen 1 cent 1943 in coincard

Oplage 
4.000 
3.500 
 

Status
Uitverkocht
Uitverkocht

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT UITVERKOCHT

UITVERKOCHT
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Geen vaststaand aantal leveringen, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van actuele 2 euromunten. 
Levering van drie uitgiften, indien niet beschikbaar ontvangt u twee of één stuk(s) met een vergelijkbare prijs. 
Exclusief verzendkosten: €2,95 per levering. Let op: compleetheidgarantie kan niet gegeven worden.

Uitgifte:
Materiaal:
Diameter:
Gewicht:
Rand:
Nominale waarde:
Collectienr:

2 euromunten collectie
Bi-metaal (kopernikkel/messing)
25,75 mm
8,50 g
gekarteld
2 euro
203

Wist u dat bijzondere 2 euromunten zeer zeldzaam 
zijn? Ze worden beperkt geslagen en zijn zeer gewild! 
De Koninklijke Nederlandse Munt heeft speciaal voor u 
een collectie samengesteld, met daarin de meest 
gewilde 2 euromunten. Dankzij deze collectie ontvangt 
u bijzondere en interessante 2 euromunten. Omdat 
ieder land zelf beslist om wel of geen bijzondere 2 
euromunt uit te geven, is de levering afhankelijk van 
beschikbaarheid. De starter van de serie ontvangt u in 
BU-kwaliteit; de daarop volgende Europese munten 
krijgt u geleverd in UNC-kwaliteit.

•   Altijd en overal op te zeggen
•   Collectie van unieke euromunten
•   Geleverd in beschermende verpakking

2 
EU

RO
M

UN
TE

N
COLLECTIE

Word eigenaar van unieke en nieuwe 2 euromunten!

▸   Alle uitgiften maken deel uit van het onder de 
verantwoordelijkheid van de Koninklijke 
Nederlandse Munt samengestelde 
assortiment. Bekijk het recente overzicht van 
uitgiften op www.knm.nl.

▸   Afgebeelde producten en afbeeldingen gelden 
als visueel voorbeeld en kunnen afwijken van 
de werkelijke uitgiften.

▸   Alle teksten, prijzen en afgebeelde visuals zijn 
onder voorbehoud van drukfouten en/of- 
wijzigingen.

▸   Aanbiedingen gelden tot 31 december 2023, 
tenzij anders aangegeven of zolang de 
voorraad strekt.

▸  Alle actuele leverdata vindt u op de 
productpagina van de betreffende uitgifte op 
www.knm.nl.

▸  Klacht indienen binnen 14 dagen na de 
ontvangst van uw bestelling.

▸  Indien u meerdere artikelen bestelt die op 
verschillende momenten beschikbaar komen, 
worden deze verzonden zodra alle artikelen op 
voorraad zijn.

▸  Wilt u zeker zijn van uw muntuitgiften? Neem 
dan een abonnement. Meer informatie? Zie 
pagina 36.

▸  Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief 
bijdrage in de verzend- en 
administratiekosten.

▸   De prijzen in deze catalogus gelden tot en met 
     31 december 2023, tenzij anders aangegeven 

of zolang de voorraad strekt. Vanaf 1 januari 
2024 kunnen de prijzen van de aangeboden 
producten gewijzigd worden.

▸   Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur contact opnemen via 030 
291 04 10 of via email naar klantenservice@
knm.nl.

▸   Bezoek onze website www.knm.nl voor het 
complete productoverzicht en veelgestelde 
vragen.

▸   Op al onze transacties zijn onze Algemene 
Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg van 
toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.
knm.nl of op te vragen via de klantenservice.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, 
geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan 
ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Voor eventuele onjuiste vermeldingen of 
onvolledigheden wordt door de uitgever geen 
aansprakelijkheid aanvaard. Voor eventuele onjuiste 
vermeldingen of onvolledigheden wordt door de 
uitgever geen aansprakelijkheid aanvaard. Uitgave van 
de Koninklijke Nederlandse Munt NV. Postbus 2407, 
3500 GK Utrecht.

Volg ons ook op:

▸ RoyalDutchMint

▸ RoyalDutchMint

▸ RoyalDutchMint

▸ knm.nl/wsbrief

Muntpers 2023 
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Koninklijke Nederlandse Munt NV
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
www.knm.nl
klantenservice@knm.nl
Telefoon 030 291 04 10

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief en ontdek wekelijks de nieuwste munten,  
leuke acties en het laatste nieuws! Schrijf u in via www.knm.nl/nieuwsbrief. 

Alle visuals zijn onder 
voorbehoud en kunnen 
afwijken van het uiteindelijke 
product.


