
NSO Retail
Ledenvoordeel

Minder gedoe. Meer besparen.

Verdien uw NSO Retail lidmaatschap terug door gebruik te maken van 

producten en diensten die we speciaal voor u hebben geselecteerd. 

Met service, besparing en gemak. Ontdek hier alle voordelen 



VASTE LASTEN • Deze kosten maak je toch, wel zo fijn als je kan besparen

VEILIGHEID • Een veilige winkel voor je klanten, medewerkers en jezelf

All Right Security
Korting op klantentellers, 
camera- en bewakings-
systemen en alarminstallaties 
via INretail

Meer informatie of aanvragen? Kijk op www.nsoretail.nl

BHV.nl
Expert op het gebied van 
bedrijfsveiligheid en 
bedrijfshulpverlening

RI&E
Voldoe aan de veiligheids-
verplichtingen en beperk de 
risico’s in uw winkel

Meldpunt Interne Criminaliteit 
Voor vragen over of voor het 
melden van een geval van Interne 
Criminaliteit.

Buma Stemra en Sena 
14% korting op Buma Stemra 
en 17% op Sena 
via INretail 

Wuthrich Verzekeringen 
Eén aanspreekpunt voor al uw 
verzekeringen, zowel zakelijk 
als privé

Brandstof
Tank nu nog goedkoper 
met de brandstofpassen 
van INretail

Remedium
Toegang tot een Arbodienst, 
met een vaste contactpersoon

Energie
De scherpste energiedeals 
voor ondernemers via  
INretail

Afvalverwerking
Bespaar tot 50% op uw 
afvalnota via INretail

Telecom
De scherpst mogelijke tarieven 
voor telefonie en internet, 
volledig ontzorgd via INretail

eHerkenning
Log op één manier veilig 
in bij meer dan 500 
organisaties via INretail

Waarschuwingsregister FAD 
Houd fraudeurs buiten de 
deur!

VASTE LASTEN • Deze kosten maak je toch, wel zo fijn als je kan besparen

https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/buma_stemra_en_sena
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/energie
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/afvalverwerking
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/telecom
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/brandstof
https://www.tabaksdetailhandel.nl/personeel/sociale_zekerheid/remedium/
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/verzekeringen
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/camera_en_inbraakbeveiliging
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/eherkenning
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/bhv_training
https://www.tabaksdetailhandel.nl/ondernemen/veiligheid/interne_criminaliteit/houd_fraudeurs_buiten_de_deur
https://www.tabaksdetailhandel.nl/personeel/de_risico_inventarisatie_en_evaluatie_rie/
https://www.tabaksdetailhandel.nl/ondernemen/veiligheid/interne_criminaliteit
www.nsoretail.nl


ADVIES • Soms is het fijn om je door experts te laten adviseren

NSO Retail Arbeidszaken 
Advies over alle zaken over 
uw personeel

NSO Retail Juridisch Advies 
Hulp bij juridische kwesties

NSO Retail Bedrijfsadvies 
Hulp bij bedrijfseconomische 
vragen of advies

NSO Retail Vraagbaak Voor 
al uw vragen over wet en 
regelgeving met betrekking tot 
tabak

TRAININGEN EN CURSUSSEN • Jouw mensen maken je winkel

VIQZ
Roosteren, opleiden, 
communiceren met de 
handigste personeelsapp 
van dit moment via INretail

E-learnings
Op het gebied van het 
productgroep tabak en 
veiligheid

Social Media Cursussen 
Korte, snelle online social 
medialessen met de laatste 
nieuwtjes via Inretail

Meer informatie of aanvragen?  Kijk op www.nsoretail.nl

ANB Accountants 
Ondersteuning bij en/of het 
voeren van uw 
administratie

NSO Retail Omzetmonitor 
Marktcijfers die u helpen om 
beter te ondernemen!

https://www.tabaksdetailhandel.nl/personeel
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/juridisch
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/administratie/
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/bedrijfseconomisch
https://www.tabaksdetailhandel.nl/assortimenten/omzetmonitor
https://www.tabaksdetailhandel.nl/assortimenten/tabak/wet_en_regelgeving_tabak
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_cursusplein
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/personeelsplanning
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/social_media_cursussen
www.nsoretail.nl


IN EN OM DE WINKEL • Van pin tot aan duurzaam

NIX 18
NIX 18 materialen voor in 
de winkel

NSO Retail Groen
Stel uw dak beschikbaar voor 
zonnepanelen en draag bij aan 
een duurzamere wereld via 
INretail

Bekijk alle voordelen en uitgebreide informatie op de website nsoretail.nl

Lucky Light
Sfeervolle winkelverlichting 
voor een scherpe prijs via 
INretail

Vraag en Aanbod
Winkel erbij? Divers aanbod 
van winkels

 NSO Retail

 Arnhemse Bovenweg 100

 3708 AG Zeist

 088-00.342.20

 www.nsoretail.nl

 nso@nsoretail.nl

https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/verlichting
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/vraag_en_aanbod/
https://www.tabaksdetailhandel.nl/nso/brochures
https://www.tabaksdetailhandel.nl/diensten/nso_ledenvoordelen/nso_retail_groen
www.nsoretail.nl
www.nsoretail.nl



