
 

 

Het Belgische Munthuis 

Munten uit België en daarbuiten 

 

Brussel, 9 maart 2012 – Het ontstaan van het Belgische Munthuis beantwoordt aan 
de verwachtingen van ontelbare numismaten en verzamelaars van muntstukken. 

 

Bijna 20 jaar geschiedenis 

Het Belgische Munthuis is een Belgisch filiaal van de Samlerhuset Group, een 
Noorse onderneming die gesticht werd in 1994 en waarvan de activiteiten bestaan uit 
de direct marketing van munstukken, herdenkingsuitgiften en andere aanverwante 
collecties. De Samlerhuset Group is actief in 16 landen (o.a. België, Polen, 
Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, China, Noorwegen, Finland e.a.) en is de grootste 
zelfstandige aandeelhouder van de World Money Fair, de grootste en meest 
bekende internationale beurs voor numismatiek in Berlijn, en de Det Norkse 
Myntverket, het Koninklijke Munthuis van Noorwegen die jaarlijks de medailles maakt 
voor de Nobelprijs. De Samlerhuset Group werkt eveneens samen met het 
Internationaal Olympisch Comité, vooral in het kader van munt uitgiften voor de 
komende Olympische Spelen in Londen. 

Internationale erkenning 

Het Belgische Munthuis is officieel distributeur van de Koninklijke Munt van België, 
de Nationale Bank van de Volksrepubliek China, de Koninklijke Munt van Australië, 
de Staatsmunt van Zuid-Afrika,  de Koninklijke Nederlandse Munt, de Amerikaanse 
Staatsmunt, de Koninklijke Munt van het Verenigd Koninkrijk, de Staatsmunt van de 
Republiek Frankrijk, de Centrale Bank van Rusland, de Koninklijke Munt van 
Canada, de Staatsmunt van Spanje en van vele andere nationale munthuizen.  

Ze richt zich voornamelijk op verzamelaars door middel van een aanbod dat 7 
waarborgen biedt : verzamelen zonder risico (u ontvangt de producten 14 dagen 
geheel vrijblijvend op zicht, zonder enige verplichting), tevredenheidsgarantie, 
persoonlijk voorkeursrecht. Alle leveringen worden voorzien van : Certificaat van 
Echtheid, Eigendomscertificaat, Verzamelcassette en een zeer persoonlijke 
dienstverlening. 

 



 
 

Een rijk en gevarieerd aanbod 

Momenteel omvat de catalogus van het Belgische Munthuis o.a. Gouden Munten (7 
Wereld Wonderen in goud, Belgisch goud van weleer), Zilveren Munten (meerdere 
collecties waaronder de Zilveren Franken van Koning Boudewijn), Euromunten (2 
Euro herdenkingsmunten), Herdenkingsuitgiften (Eerbetoon aan de Eerste Gouden 
Euro van België, ...), Historische Munten (Originele historische Chinese, Griekse en 
Romeinse Munten), enzoverder. 

De Double Eagle 1933 op reis door Europa  

Ter gelegenheid van de uitzonderlijke tentoonstelling van de Double Eagle 1933 in 
ons land, slaat het Belgische Munthuis bovendien een beperkte reproductie van de 
munt in een speciale ‘Exhibition Edition’. 

Voor meer informatie: http://www.munthuis.be 
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Voor meer informatie (enkel voor de pers, gelieve niet te publiceren): 

Het Belgische Munthuis 
Woordvoerder  
Laurent Goethals 
Tel : 0496 94 81 91 

Email : laurent.goethals@gmail.com 

 

MindShake PR 
Dimitri Papageorges & Amandine Vandeputte 
Tel.: +32 2 478 18 44 
E-mail : munthuis@mindshake.biz 

 


