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NSO Informatieblad   

Verkoop van tabaksproducten en rookwaren via internet 

 

Veel tabakspeciaalzaken beschikken naast de fysieke winkel ook over een webwinkel waarin ook 

tabaksproducten en rookwaren verkocht worden. Hierbij geldt een aantal bijzondere regels. De NSO 

zet ze in dit Informatieblad op een rijtje. 

1. Het tonen van tabaksproducten en rookwaren via internet mag alleen in webwinkels waar 

klanten daadwerkelijk een bestelling kunnen doen. Het tonen van de producten is dan 

onderdeel van het verkoopproces en geen vorm van (niet-toegestane) reclame. 

Het laten zien van deze producten op een website, waaraan geen directe koopmodule is 

gekoppeld, is een vorm van reclame en dus verboden.  

Tabaksproducten en rookwaren mogen dus ook niet getoond worden op social media als 

bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram. 

2. Tabaksreclame is alleen toegestaan in de tabakspeciaalzaak en niet daar buiten. Dus ook niet op 

een website (zonder koopmogelijkheid) van een tabakspeciaalzaak. 

3. Verkoop van tabaksproducten en rookwaren via een webwinkel is toegestaan. Daarbij moet wel 

een aantal regels in acht worden genomen. 

4. Ook bij verkoop via een webwinkel geldt de leeftijdsgrens. De verkoper is er voor 

verantwoordelijk dat het verkoopproces zodanig is ingericht dat personen onder de 18 jaar geen 

tabaksproducten en rookwaren kunnen kopen. Daarbij moet een leeftijdsverificatiesysteem 

gehanteerd worden dat op het moment van verkoop op betrouwbare wijze vaststelt dat de 

klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Verder is belangrijk: 

* Vermeld duidelijk in de webwinkel dat verkoop alleen plaatsvindt aan personen van 18 jaar  

   en ouder 

* plaats één of meerdere afbeeldingen van het NIX18-logo 

* laat de klant zijn/haar geboortedatum invullen. 

5. In een webwinkel waar u tabaksproducten en rookwaren verkoopt is alleen het tonen van de 

producten (reguliere presentatie) toegestaan.  

Onder reguliere presentatie wordt verstaan: een neutrale uniforme opsomming van de 

aangeboden producten tegen een neutrale achtergrond. Hierbij mag alleen het merk, de 

merkvariant, de grootte of de inhoud van de verpakking, en de consumentenprijs vermeld 

worden.  

Verder mag één afbeelding van het product getoond worden in een gesloten verpakking. Met 

uitzondering van hetgeen hieronder onder .8 beschreven staat. 

Ook sigaren mogen in een webwinkel alleen in gesloten verpakking getoond worden. 

Losse sigaren in een tube (met waarschuwingstekst) mogen in een webwinkel wel getoond 

worden. 

  



6. De getoonde verpakking moet aan de verpakkingseisen voldoen. Dat betekent dat op de 

verpakking van tabaksproducten, e-sigaretten/navulverpakkingen met nicotine, en voor roken 

bestemde kruidenproducten, een gezondheidswaarschuwing moet staan. De verpakkingen 

mogen alleen getoond worden met deze gezondheidswaarschuwing naar voren toe en in de 

juiste leesrichting, zodat deze voor de consument goed zichtbaar is. 

7. Voor e-sigaretten/navulverpakkingen zonder nicotine geldt de verplichte gezondheids-

waarschuwing (nog) niet. Wetgeving op dit punt is in voorbereiding. Webwinkels moeten deze 

producten wel in een gesloten verpakking tonen. 

8. Het kan voorkomen dat uit de gesloten verpakking van lege navulbare e-sigaretten of losse 

onderdelen (de zogenoemde hardware), niet is op te maken welk product te koop wordt 

aangeboden. In dat geval mogen webwinkels deze producten voorlopig nog uit de verpakking 

tonen. De producten mogen dan op een neutrale wijze op één afbeelding uit de verpakking of in 

een geopende verpakking getoond worden. 

9. In een webwinkel mag u in een neutraal lettertype vermelden welk assortiment 

tabaksproducten en rookwaren te koop is en mag per product één afbeelding getoond worden. 

In webwinkels zijn er verder geen mogelijkheden voor presentatie van producten en/of reclame 

voor deze producten. 

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld: wervende teksten (ook in fora en productreviews), foto’s van 

merken of producten, acties, aanbiedingen, premiums, koppelverkoop en spaarsystemen. 

10. Indien uw website zich richt op verkoop buiten Nederland kan dit alleen naar landen waar dit is 

toegestaan. Sommige Europese staten hebben grensoverschrijdende verkoop verboden. 

Bij verkoop buiten Nederland (aan landen binnen de Europese Unie) moet u zich vooraf 

registreren bij de NVWA. Ook moet u zich laten registreren in het land waar de consument zich 

bevindt. 


