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Toonbankactie week 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse Loterij (Bron Nederlandse Loterij) 

Melding Nederlandse Loterij controle kansspelautoriteit. 

Deze periode is de Kansspelautoriteit actief aan het controleren of loterijen het 18+ beleid handhaven. 

Wij hebben via onze buitendienst geconstateerd dat er verkooppunten zijn die het verkopen van loten 

(bijv. decemberkalender) combineren met het aanbieden van chocoladeletters of muntjes. Op zich 

steunen wij ondernemerschap maar wij willen ons ook committeren aan het handhaven van het 18+ 

beleid. In dit kader is het aanbieden van onze producten in combinatie met Sinterklaas gerelateerde 

producten en dus gerelateerd aan kinderen niet toegestaan. Onze buitendienst zal de komende periode 

hierop letten bij het bezoeken van de winkel en de ondernemen verzoeken de actie te stoppen/aan te 

passen.  

Wij hopen op jullie begrip hiervoor. 
 

Belangrijke update terminal Nederlandse Loterij 

Aankomende zondag- op maandagnacht (19 naar 20 november) wordt er een belangrijke software 

update uitgevoerd op de terminals. 

De terminal kan aan het eind van de dag wel worden afgemeld door middel van de afmeldbutton op 

het hoofdscherm. De terminal blijft dan 's avonds en 's nachts onder stroom staan, zodat de 

Nederlandse Loterij in staat is om zondag op maandag nacht de software op de terminal te laden.  

 

 



 
 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor Limtaco Nederland leden. Verstrekking aan en 
gebruik door derden is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 

 
 

 

 

Info leden week 47, november 2017                             Pagina 2 

 

Kascontrole2016 

Zoals in de ALV’s is aangeven heeft ons Lid Robert Geurts uit Heeswijk-Dinther op dinsdag 14 

september 2017 de kascontrole uitgevoerd. Ook door hem zijn geen onrechtmatigheden 

geconstateerd. Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat jullie je conformeren met het verlenen van 

decharge aan de penningmeester en het bestuur.  

 

Landewyck (Bron Landewyck) 

Roosendaal, 14 november 2017 

Onderwerp: introductie Taribi Vol 30 gram 

Geachte relatie, 
 
Landewyck Tabak Holland BV introduceert een nieuwe 

variant Taribi Vol 30 gram  

Taribi Vol 30 gram  heeft een consumentenprijs van € 4,70. 

Met de introductie van Taribi Vol 30 gram spelen wij in op 
de prijsbewuste consument. Tevens is het een mooie 

inhoud om nieuwe consumenten kennis te laten maken met 

Taribi Vol. 

 
Onze buitendienst zal u persoonlijk de jongste telg van de 

Taribi familie komen voorstellen met een interessante introductie aanbieding. 

 
Laten wij samen een succes van de Taribi Vol 30 gram maken.  
Met vriendelijke groeten, 
Landewyck Tabak Holland 

 

Bovenstaand product van Landewyck is vrijgegeven voor distributie. (geen verplichte opname) 
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Landewyck (Bron Landewyck) 

Roosendaal, 14 november 2017 

Onderwerp: introductie CHE sigaren 

 

Geachte relatie, 

 

Landewyck Tabak Holland BV introduceert een nieuwe lijn Rebelse sigaren 

 

CHE Teniente     75 consumentenprijs  20 stuks € 5,00 

CHE Teniente     92 R consumentenprijs  20 stuks€ 5,50 

CHE Teniente     92 V consumentenprijs  20 stuks€ 5,50 

CHE Teniente     99 consumentenprijs  20 stuks€ 5,70 

CHE Capitan   104 consumentenprijs  10 stuks€ 5,70 

CHE Comandante  143 consumentenprijs    5 stuks€ 5,00 

CHE General   124 consumentenprijs      5 stuks€ 2,90 

 

Met de introductie van de 7 varianten CHE zijn wij ervan overtuigd U een mooie 

aanvulling op uw assortiment aan te bieden. De eigentijdse verpakkingen en varianten 

zullen bestaande maar ook nieuwe sigaren rokers aantrekken. CHE is een internationaal 

merk en bekend in de omliggende landen. De specifieke kenmerken van de varianten 

staan in de bijlage(n). Uiteraard zal onze buitendienst u de CHE sigaren persoonlijk 

komen presenteren met een aantrekkelijke introductie aanbieding. 

 

Laten wij samen de strijd aangaan om uw consument te veroveren met CHE.  

Met vriendelijke groeten, 

Landewyck Tabak Holland. 
 

Bovenstaande producten van Landewyck zijn vrijgegeven voor distributie. (geen verplichte opname) 


