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Nieuwe Limtaco Nederland website 

Vandaag is de website van Limtaco Nederland 

geupdated. 

Inloggen kan onder de zelfde gebruikersnaam.  

Voor de nieuwe website moet wel een nieuw ––

wachtwoord aangemaakt worden. 

Ga naar www.limtaconederland.nl  
(inloggen rechtsboven) 

Vul de gebruikersnaam in. 

klik op wachtwoord vergeten.  

Via de email wordt een link gestuurd om een nieuw 

wachtwoord aan te maken. Na het aanmaken 

nieuw wachtwoord kan worden ingelogd. 

Indien dit niet lukt neem dan contact op met het 

secretariaat.   
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NSO Campagne 
 
Wellicht is het aan de aandacht ontsnapt of hebben jullie er overheen gelezen. 
Onder aan de informatie en vragen van de internetconsultatie heeft de NSO gevraagd om de juiste 
tenaamstelling  en sinds wanneer de winkel open is (zie onderstaand). 
De antwoorden kunnen t/m vrijdag 4 augustus worden ingeleverd via de mail naar:  
info@limtaconederland.nl 
 
 
De NSO is bezig met het voorbereiden van een campagne tegen de voorgenomen plannen van het 
ministerie van VWS. De ondernemer zal hierin een centrale rol spelen. Voor de campagne is de NSO van 
plan om gepersonaliseerde posters te laten drukken. Daarom willen wij graag (uiterlijk 31 juli) de 
antwoorden op bovenstaande vragen weten: 
- onder welke naam uw winkel bekend staat in de buurt? 
- sinds wanneer de winkel geopend is? 

 

JTI contract 

Het opmaken van de contracten en het onderteken van de overeenkomsten vanuit JTI heeft vertraging 

opgelopen door de zomerperiode.  

De overeenkomsten worden uiterlijk begin september ter ondertekening overhandigd. 

 

Nieuw van J.Cortes 

Naast de Corona High Class introduceerd J.Cortes de: 

Corona Honduras 10  (kist) prijs € 28,-  

Corone Dominican 10 (kist) prijs € 28,- 

Beide sigaren zijn zacht van smaak. 

Bij interesse vraag de vertegenwoordiger naar de aanbieding. 

mailto:info@limtaconederland.nl
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VCT  (Verkoopcentrale) 

V.C.T. breidt haar assortiment Menthol pijptabak uit met: KINGSTREET Menthol pijptabak 95 gram €16,90. 

Kingstreet Menthol pijptabak bestaat uit de beste tabakssoorten en is verkrijgbaar in een gunstig geprijsde bus 

van € 16,90 voor 95 gram. De winkelier heeft een uitstekende marge van 8.86% van de banderolwaarde (€1,50 

per bus). 

Vanaf 1 augustus a.s. zal onze vertegenwoordiger, Gerben Overweg, starten met het bezoeken van Limtaco 

winkeliers in het zuiden en Kingstreet aanbieden met een aantrekkelijk introductie aanbod. 

 


