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Beste leden, 

Allereerst de beste wensen voor 2020.  
 
De vermelding in de extra info leden december 2019, (over de brief van de NVWA aan de 
fabrikanten) blijft nog even van kracht. Tot op heden is er nog geen uitsluitsel.  
 
De gemaakte afspraken in 2019 worden in 2020 gecontinueerd. Indien jullie voornemend zijn om de 
afspraken 2019 in 2020 te continueren, vragen wij om de bestaande schap invulling/afspraken niet 
te wijzigen. De vertegenwoordigers komen de winkels bezoeken en maken in overleg een 
aantekening van deelname. Zodra er uitsluitsel is, melden wij dit.  

 Het bestuur Limtaco Nederland. 
 

 
Toonbankactie JTI 
Week  3-4 
van  13-01-2020 t/m 26-01-2020 

Counter Display Logic Pod systemen 

LET OP !! (Bewaar de display voor hergebruik.) 

De display (3+4) zal ook gebruikt worden voor: 
week 7+8 en week 11+12.  

 
Inhoud: 

1x6 Blisters  Intense Tobacco 18 mg (Nic Salts) 
1x6 Blisters  Intense Menthol 18 mg (Nic Salts) 
1x6 Blisters Tobacco  0 mg 
1x6 Blisters Menthol / Spearmint 0 mg   (Logic display voor alle Limtaco Nederland leden) 

 

Toonbankactie Heupink & Bloemen  
Week  3-4 
van  13-01-2020 t/m 26-01-2020 
 

Toonbankactie display Texas Cigarillo’s 

Inhoud:  
Geen inlading 

 
Uitlevering  door de vertegenwoordigers week 2-3  
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Toonbankactie Heupink & Bloemen 

Week  3-4 
van  13-01-2020 t/m 26-01-2020 

 

Toonbankdisplay Look - Out 

Inhoud:  
Geen inlading 

Uitlevering  door de vertegenwoordigers week 2-3  

 

 

Nederlandse Loterij (BEET !!) 
 
In de oudejaarstrekking 2019 zijn bij onderstaande Limtaco Nederland leden: 
Sigarenmagazijn Goossens Maastricht en bij Gulpers Landgraaf  1 halve Mini’s gewonnen. 
Van Harte Gefeliciteerd !! 

 
Nederlandse Loterij  

De Nederlandse Loterij heeft eind december 2019 het bestuur van Limtaco Nederland medegedeeld om  
per 1-1-2020 te stoppen met de samenwerking.  
Alle afspraken m.b.t. de Nederlandse loterij producten worden ingevuld/afgehandeld  
door de vertegenwoordiger van de Nederlandse Loterij. 

 

Toonbankacties 2020. 
 

Als bijlage hebben wij het toonbankoverzicht 
2020 toegevoegd. Indien er vragen zijn m.b.t. de 
afspraken 2020 schroom dan niet om contact op 
te nemen met het secretariaat van Limtaco 
Nederland.  
Dit kan via de mail info@limtaconederland.nl  of 
telefonisch 06-134855465. 
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