


januari 2021. Het uitstalverbod geldt onder voorwaarden niet voor bij de NVWA geregistreerde
speciaalzaken die bijna alleen maar tabak en/of aanverwante producten kopen of speciaalzaken die
minder dan € 700.000 omzet per jaar hebben die voor minimaal 75 % wordt behaald uit de verkoop van
tabaksproducten en aanverwante producten.

 

Wilt u aangeven om wat voor reclame-uiting het
gaat?

Veel afbeeldingen van e-sigaretten getoond
uit de verpakking met meerdere kleuren en
modellen in 1 afbeelding. Meerdere
afbeeldingen op 1 pagina. Uitgebreide
productuitleg, meer dan noodzakelijk en
verplicht is.

 

 

 

Hier kunt u bijlagen en/of
foto's toevoegen 11246318_1705682_rookwinkel.png Let op: Maximaal 1 MB per

bijlage
Hier kunt u bijlagen en/of
foto's toevoegen  Let op: Maximaal 1 MB per bijlage

Hier kunt u bijlagen en/of
foto's toevoegen  Let op: Maximaal 1 MB per bijlage

 

Heeft u nog opmerkingen over
deze vragenlijst?
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Algemene info bij nummer  909511.00

Meldmanier Meldformulier (internet)   Melddatum woensdag 23 december 2020 16:22 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

 Anoniem, 

Telef. 
Mobiel 
E-mail
Gegevens bedrijf 

https:// .nl 

Toelichting: 

Gevraagde/genomen acties: 

Nr. Datum / 
tijd 

Omschrijving Toelichting Aangemaakt 
door.Roepnaam 

Aangemaakt 
door.Achternaam 

1 11-02 0837 Product 
aangetroffen 

Hartelijk dank voor uw melding. 

Meldingen zijn voor de NVWA 
belangrijk, om te weten wat er 
speelt! Alleen niet iedere melding 
wordt onderzocht. Dat is 
afhankelijk van de ernst van de 
melding en van het beleid van de 
NVWA.  

Uw melding is doorgezet naar een 
inspecteur. Als deze tijdens een 
inspectie overtredingen 
constateert, treedt hij daar 
uiteraard tegen op. Anders dan dit 
bericht ontvangt u geen verdere 
afhandeling.  

Wij danken u dat u de moeite heeft 
genomen om de NVWA op deze 
zaak te attenderen. Wij vertrouwen 
erop dat wij u met deze brief 
voldoende hebben geïnformeerd. 

  

Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 
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Aanwezige documenten 
 
Datum / tijd Naam 
23-12-2020 mail met melding 
23-12-2020 TAR_V3_11246346NFxtT6Lz3f.pdf 
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