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                    In de NVKT Nieuwsbrief leest u nieuws voor agenten en 

                       importeurs werkzaam in de kleding- en textielbranche. 

    

 

 

Van de voorzitter  

Don’t look Back to the Future  

 

 In 2001 werd de iPod geïntroduceerd. Met een 

klein apparaat kon je 1000 liedjes in je broekzak 

houden en niet zoals zijn voorgangers de walkman 

en discman kon je er mee hardlopen.  

 

Ik ben nu 15 jaar ouder en toen liep ik nog veel 

hard, nu alleen zakelijk. Het duurde 4 jaar voordat 

de verkopen echt gingen lopen tot 50 miljoen in 

2008 ondanks dat dit apparaat 200 euro of meer 

kostte. De grillige consument heeft nu een iPhone 

5 en de verkopen van de iPod lopen heel erg hard 

terug. Met de chip in de iPhone zouden we de 

Apollo 11 naar de maan kunnen sturen. Dat was in 

1969 en ik was toen 7 jaar oud. 

  

We gaan niet meer terug naar de toekomst, we 

gaan wel heel erg hard vooruit, alles veranderd. 

Nieuwe consumenten vinden electronica 

belangrijker dan een nieuwe bank of mooie 
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gordijnen, ondanks dat de interieurverkopen 

omhoog gaan in Nederland. 

  

Diezelfde grillige consumenten kopen wereld wijd 

miljoenen nieuwe Apple iPhone 6s modellen voor 

€1000, en over 3 jaar een nieuwe iPhone 7 en 

kunnen hun geld maar één keer uitgeven. 

  

Fijne feestdagen en een gelukkig( zakelijk) 2016. 

Paul Visscher 

Voorzitter NVKT 

info@nvkt.nl  
 

 

 

 

 

Krijg 50 euro kado!  

NVKT Leden krijgen 50 euro korting wanneer zij nieuwe 

leden introduceren.  

  

Lees verder  

 

 

Agenda  

In de agenda treft u een overzicht van 

bijeenkomsten en evenementen die voor u als 

 

 

Handelsmissie Spanje  

Enterprise Europe Network (EEN)  organiseert 

op 3 en 4 februari 2016 de handelsmissie:  The 

II Inward Trade Mission naar La Rioja, Spanje. 

Tijdens deze missie worden Spaanse bedrijven 

in verschillende sectoren zoals: wijn en voedsel, 

schoenen, bouwmaterialen, metaal-

mechanische industrie, textiel bezocht. 

Lees verder  
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handelsagent,  

importeur en/of distributeur interessant kunnen 

zijn. Deze worden zowel door de NVKT als 

door andere organisaties georganiseerd.  

  

Lees verder  

 

 

 

NVKT 2016  

De NVKT gaat er in 2016 anders uitzien. In 

het nieuwe jaar zullen de NVKT veranderingen 

naar de leden toe minder groot zijn. De NVKT 

blijft uw vereniging als actieve 

belangenbehartiger voor agenten én importeurs 

in de kleding en textiel branche. 

  

Lees verder  

 

  

 

 

 

VNT Bulletin  

Het laatste VNT Bulletin van dit jaar is uit!  

 

Het VNT Bulletin komt 4 keer per jaar uit. Hierin staat tal van 

informatie, adviezen, interviews en columns toegespitst op 

de wereld van de agent en importeur. 

 

  

 

Het VNT krijgt een nieuwe naam!  

Na 104 jaar succesvol te zijn geweest met de 

naam: Het Verbond van Nederlandse 

Tussenpersonen (VNT), krijgt het VNT op 1 

januari 2016,  in het 105ste verenigingsjaar een 

nieuwe naam:   

 

‘Verbond van Nederlandse Handelsagenten 

en Importeurs (VNHI)’  

 

Deze nieuwe naam verwoordt volgens het VNT 
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bestuur veel duidelijker de kernactiviteiten van 

de leden en de vereniging wordt daarmee 

aantrekkelijker voor handelsagenten, importeurs, 

partners en sponsoren. 

 

  

Lees verder  

 

  

  

 

 

                                                                     

 

De Nederlandse Vereniging van Kleding & Textiel-agenten/importeurs (NVKT) is dé ondernemersorganisatie voor agenten en 

importeurs werkzaam in de kleding- en textielbranche. Kijk voor meer informatie op www.nvkt.nl  

 

 

Like onze Facebook pagina  
 

 

Volg ons op Twitter  
 

 

Bezoek onze website  
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