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Toonbankactie week 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITB(N)  

Van verschillende leden krijgen wij meldingen dat vertegenwoordigers van ITB en van BAT er alles aan 

doen om hun producten zo zichtbaar mogelijk in het schap te houden. Soms gaat de vertegenwoordiger 

zo ver om een vergoeding uit eigen budget te geven. Maar dan moet je het hem wel heel erg lastig 

maken. Zeker als je zegt dat dit (eigenlijk) niet mag van Limtaco Nederland.  

Let wel: het is het spel wat gespeeld wordt. Vertegenwoordigers weten precies bij wie ze wat kunnen 

bieden en tot hoe ver ze kunnen gaan. 

Limtaco Nederland is een vereniging van leden,  waar je lid van bent(wordt) omdat je daar vertrouwen 

in hebt. Door de organisatie worden gezamenlijke afspraken gemaakt, zodat ieder lid een keuze kan 

maken uit het aanbod en zo meer geld kan genereren. “samen sterk” 

(vervolg pagina 2) 
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De vereniging Limtaco Nederland heeft naast de normale verenigingsregels 2 belangrijke (noodzakelijke) 

regels.  1. Toonbankacties zijn verplicht.  

              2.  Alle afspraken over de productgroepen sigaretten, sigaren, en tabak lopen centraal via   

                   Limtaco Nederland. (bij sigaren zijn afspraken over longfillers uitgezonderd) 

Indien een lid een individuele afspraak aangaat ondermijnt hij de organisatie en zet hij/zij het 

lidmaatschap op het spel.  

De individueel geboden bedragen (uitbetaald in goederen) per lid zijn nooit zo hoog  als het bedrag wat 

het bestuur totaal voor de groep kan genereren. Indien een vertegenwoordiger c.q. fabrikant alleen wil 

betalen voor de beste van deze groep, leggen wij ons de verplichting op om hier nee tegen te zeggen.  

 

VCT 

In het evaluatiegesprek met VCT gaf de accountmanager Gert Gorter aan, dat de omzetten met name op 

de Braniff in 2017 teleurstellend waren. Hierdoor gaf het hoofdkantoor VCT in eerste instantie aan, om 

voor 2018 geen budget vrij te maken. Door goed overleg zijn wij samen toch kunnen komen tot een 

selectieve afspraak. De betreffende leden worden via de mail en via de vertegenwoordiger 

geïnformeerd.  

 

BAT 

Vanuit BAT hebben wij een nieuw voorstel ontvangen. Volgende week wordt het voorstel besproken.   

Hopelijk kunnen wij tot een akkoord komen. Wordt vervolgt. 

 


