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telefoon 070 350 56 48
faximile 070 350 68 51

NATUUR en BOEK
Bankastraat 10
NL 2585 EN - Den Haag

fÜr herpetologische BÜcher / pour les livres herpetologiques
for hooks on herpetology / voor alle herpetologische boeken!
Dangerous snakes of Africa - Schlangen van Venezuela - Atlas
of snakes - Fascinerende slangen; etceter a, etcetera.
Advance information
Annonce en avant
Vooraankondiging
VorankÜndigung
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Julian C. Lee,
AMPHIBIANS and REPTILES of the YUCATAN PENINSULA
na verschijnen f 380,-Bij vooruitbetaling tot eind van dit jaar f 300,-Voorintekening, betaling bij aflevering f 317,50
Het schiereiland is biogeografisch een belangwekkend gebied
en omvat niet alleen Yucatan, maar ook aangrenzende stukken
Mexico en Belize.
In ruim 500 pagina's, ondersteund met verspreidingskaartjes,
pentekeningen en meer dan 200 kleurenfoto's, maakt u kennis
met ong. 180 soorten (vorsen, salamanders, hagedissen en
slangen, schildpadden, krokodillen). Ook de geschiedenis van
de studie aan herpetofauna wordt behandeld.
Kortom een onmisbaar en bovendien zeer genietbaar boek.
Bestelt u svp zo snel mogel~k, opdat ook wij eventueel nog
voor verschijnen onze order kunnen aanpassen. We zenden u op
verzoek graag een proformarekening.
Bitte umgehend bestellen damit wir ebenfalls mÖglichkeit
haben fristgemäsz nachbestellen zu kÖnnen. Gern schicken wir
Ihnen Proformarechnung zahlbar bei Postscheckamt Essen.
Nous vous prions de commander aussitot a fin que nous avons
aussi la possibilité d'adapter avant publication. Si vous
le voulez nous enverrons facture proforme.

NATUUR en BOEK
Specialist voor bioloog en natuurliefhebber - The specialist
for natural history and biology - Spezialbuchhandlung fÜr
Biologie und Natur - Librairie spécialiste pour naturalistes
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4 fax: 015-616928

reptielenhuis
stationsplein 8 Delft
ENTREE: 4-11 iaar FI. 4.50, 12-64 iaar FI. 8.-, CJP/65+ FI. 6.-

OPEN: MAANDAG

t/m

ZONDAG 10 - 18 UUR

m.u.v. 25 dec. en 1 jan.
voor de agenda van de slangenexpo "SERPO" zie pag. 800 Teletext RTL4. 40 et/min

J.J. Leunisse
Kapelstraat 11
4817 NX Breda
Tel. 076 - 714244
Fax 076 - 717308

AHERPETOLOGIE
TERRA!!!!P

Reptielen
Amfibieën
Terraria
Complete inrichting
Voedselpreparaten
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hèt antwoord op al uw vragen
op herpetologisch gebied...

Openingstijden: Alléén op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak

