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Toonbankactie week 37-38 

 

 

Algemene ledenvergaderingen 2017 

De ALV’s vinden in 2017 plaats op onderstaande data. Reserveer deze alvast in uw agenda.  

Aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Inleveren voor 30 september 2017. 

 

Maandag      9 oktober 2017 Stein/Urmond  aanvang 20:00 uur. 

Woensdag  11 oktober 2017 Hengelo    aanvang 20:00 uur. 

Dinsdag       17 oktober 2017 Akersloot    aanvang 20:00 uur. 

Woensdag  18 oktober 2017 Vught     aanvang  20:00 uur. 

 

Inleveren voor 30 september 2017 per post of per mail info@limtaconederland.nl 

 

 

mailto:info@limtaconederland.nl
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 (Bron H@nd) 

Geachte relatie 

Middels dit schrijven willen wij u informeren over een uitbreiding van het product aanbod van 

LycaMobile. Per 1 september voegen wij de volgende 3 producten voor u toe: LycaMobile Holland 

Bundel S, L en Mega. 

Deze nieuwe bundels bieden de klant onbeperkt bellen en SMS’en in Nederland en men kan het 

bundeltegoed gebruiken tijdens roaming in de EU/EER landen. Per bundel formaat bestaat er een 

maximum limiet voor datagebruik. Er geldt een afwijkend data limiet voor roaming in de EU/EER landen. 

Nieuwe  Lycamobile producten 

Hieronder treft u de productinformatie die u dient op te voeren in uw backoffice om de 

producten direct te kunnen verkopen. 

 

Lycamobile 4G bundels vervallen 
Daarnaast willen wij u graag informeren over het verdwijnen van de LycaData 4G producten. Alle 3G 

databundels 

zijn overgezet op het 4G netwerk. Dit betekent dat het LycaData 4G product niet langer aangevraagd 

kan worden en u de klant een regulier data product of bundel kunt verkopen. 

 

 

 

 

Mocht u problemen hebben met het con-gureren en uitdraaien van deze nieuwe producten verzoeken 

wij u om contact op te nemen met onze Service & Support Desk op nummer 023 5555 112. 
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 Aanmelding Algemene Ledenvergadering 2017 

 Graag ingevuld retour sturen uiterlijk zaterdag 30 september 2017. 

 [   ]  Aanmelding, aantal personen: _______________ 

 [   ] Afmelding, reden: _________________________ 

  ___________________________________________ 

 Kruis je locatie aan. 

 Maandag   9 oktober 2017  v/d Valk Stein/Urmond [ ]                              

      Aanvang 20.00 uur 

 Woensdag 11 oktober 2017  v/d Valk Hengelo  [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Dinsdag    17 oktober 2017 v/d Valk Akersloot  [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Woensdag 18 oktober 2017 v/d Valk Vught   [ ]                             

     Aanvang 20.00 uur 

 Naam  : ________________________________ 

 Adres  : ________________________________ 

 Woonplaats    : ________________________________ 

 Telefoon  : ________________________________ 

   Aanmelding / afmelding  uitsluitend  terugsturen per post of per e-mail. 

 

 Limtaco Nederland 

 p/a Veldhofstraat  71 

 6471 CE Eygelshoven. 


