
NIEUWSBRIEF
december 2018

Beste Room108 dealer,

Wij, en hopelijk jullie ook, kunnen terugblikken op een succesvol jaar. We willen 
jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen in Room108 en de fijne samenwerking 
in 2018. Wij wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig 2019. Laten we 
er met z’n allen een knallend 2019 van gaan maken! 

Ondanks dat we (hopelijk) nog een paar topweken in het vooruitzicht hebben, 
starten wij nu al met onze goede voornemens. We gaan vanaf heden iedere maand 
een nieuwsbrief versturen. Deze ontvangen jullie per e-mail. Via deze nieuwsbrief 
willen we jullie meer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, nieuwtjes en 
alle extra informatie rondom Room108. Wat kun je allemaal verwachten? Lees 
dan vooral deze eerste nieuwsbrief en blijf op deze manier gemakkelijk op de 
hoogte.



INTRODUCTIE TAFELPROGRAMMA

We hebben een nieuw tafelprogramma ontworpen. Inmiddels hebben we de nieuwe tafels van 

Room108 in onze eigen winkels opgebouwd. Dit programma zal binnenkort ook verkrijgbaar zijn 

voor iedere dealer. Hier willen we alvast een toelichting geven op het nieuwe tafelprogramma. 

Het is onze bedoeling geweest om op een paar vierkante meter de klant een zeer grote 

hoeveelheid aan keuzes te bieden. Wanneer we de prijslijst bekijken dan kunnen we al zien 

wat er allemaal mogelijk is, maar we hopen middels deze informatie jullie te helpen de 

prijslijst te vertalen naar de praktijk. 

Omdat dit een mix & match programma betreft, dienen de prijzen op onze prijslijst van het 

blad en de poten bij elkaar opgeteld te worden.

Onze klant kan kiezen uit 4 soorten bladen:

- BIG tafel 4 cm dik (=4 cm massief)

- BIG tafel 6 cm dik (=3 cm massief + 3 cm opgedikt)

- BIG tafel 8 cm dik (=4 cm massief + 4 cm opgedikt)

- Big tree 4 cm dik (=4 cm dik + boomstam rand)

Afwijkende afmetingen zijn bespreekbaar, echter breder dan 110 cm is niet mogelijk en langer 

dan 280 cm is niet mogelijk. Alle bovenstaande bladen kunnen in 3 verschillende prijsgroepen/

afwerkingen besteld worden:

Cat. A:

Naturel wil zeggen dat er helemaal niets met het hout is gedaan. Het hout is puur natuur en is 

“open” van structuur. Dit laatste wil zeggen dat het hout in staat is om allerlei verontreinigingen 

op te nemen en “vies” zal en mag worden. Deze tafel is er voor de liefhebber die zijn tafel 

puur natuur wil hebben en accepteert dat zijn/haar tafel sporen van gebruik gaat vertonen. 

Dit is een tafel waarop geleefd mag worden en waarbij de gebruikssporen bijdragen aan een 

natuurlijke veroudering van de tafel, waarvan de liefhebber zal zeggen dat zijn tafel er alleen 

maar mooier op wordt. Dit dient echt in het verkoopgesprek verteld te worden, we willen geen 

valse verwachtingen wekken! Wil de klant dat niet en wil hij/zij dat zijn tafel er over 10 jaar nog 

als nieuw uitziet, adviseer hem dan om zijn tafel te behandelen met Glitsa (verkrijgbaar bij een 

doe-het-zelf-zaak). De klant kan er ook voor kiezen om zijn tafel te behandelen met een olie, dat 

geeft een mooie natuurlijke uitstraling, maar sluit het hout niet volledig af, zoals een lak dat wel 

doet. Een olielaag dient men periodiek (afhankelijk van droogte in huis) opnieuw aan te brengen.
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Cat. B:

Een gepatineerde tafel heeft exact dezelfde eigenschappen als een onbehandelde tafel. Het 

enige verschil is dat hier een chemisch goedje op de tafel is aangebracht wat de tafel op een 

kunstmatige manier verouderd en het hout een enigszins vergrijsde uitstraling geeft. Ook hier 

kan men er bijvoorbeeld voor kiezen een laag Glitsa aan te brengen of een meubelolie.

Cat. C:

De kleuren (zoals op de samples tegen de wand). Dit zijn allemaal kleuren op lakbasis. Hier 

hoeft de klant dan ook helemaal niets aan te doen! Kan gewoon met een licht vochtige doek 

afgenomen worden. We hebben bewust voor hele natuurlijke kleuren in een hele matte finish 

gekozen, waardoor eigenlijk de klant die een gelakte tafel wil van bovenstaande opties (A en 

B) geen gebruik hoeft te maken.

Onze tafels zijn geborsteld. Dit wil zeggen dat het hout voor het eventueel kleuren machinaal 

is bewerkt met kunststof borstels. Deze kunststof borstels “slaan” als het ware de zachte 

deeltjes van het hout uit de oppervlakte, waardoor alleen de hardere delen achter blijven. Dit 

veroorzaakt een soort geribbelde oppervlakte. Dit kun je voelen als je met je nagels dwars 

over het hout gaat. Hierbij kan de klant kiezen uit: fijn geborsteld óf normaal geborsteld.

Ook de poten kunnen onder al onze bladen. Op dit moment hebben we een beperkt aantal 

soorten poten, maar dit zal in de toekomst verder uitgebreid gaan worden:

X-poot metaal (kan in blank metaal, mat zwart en wit)

U-poot metaal (kan in blank metaal, mat zwart en wit)

X-poot hout (kan in alle houtkleuren én dus ook in een afwijkende kleur van het blad)

U-poot hout (kan in alle houtkleuren én dus ook in een afwijkende kleur van het blad)

Spin poot metaal (kan in blank metaal, mat zwart en wit)

De metalen poten zijn gepoedercoat en zijn dus kras en stootbestendig.

De fotografie van het programma staat gepland in januari. Kort daarna zullen we starten met 

de marketing. Mochten jullie interesse hebben in dit tafelprogramma, neem dan contact op 

met Marc. 
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NIEUW; DEALER PORTAL

Op dit moment wordt er gewerkt aan een gedeelte op onze website wat alleen 
voor Room108 dealers bestemd is. Jullie zullen voor deze Dealer Portal op korte 
termijn een login ontvangen. 

Op dit Portal kun je o.a. de volledige collectie foto’s vinden en downloaden van 
al onze modellen. Daarnaast zullen in de toekomst hierop alle actuele prijslijsten 
te vinden zijn. Deze nieuwsbrief zal ook gearchiveerd gaan worden in de Portal, 
waardoor hij altijd terug te vinden en na te lezen is. 

Tevens willen we de Portal gaan gebruiken als database voor een veelheid 
aan informatie. Dit kan variëren van productinformatie over onze stoffen- en 
ledercollectie tot elementenoverzichten van onze modellen. Hiermee hopen we 
de informatiestroom te optimaliseren en jullie in het nieuwe jaar nog beter van 
dienst te kunnen zijn. 

Zodra deze Portal gereed is, zullen wij via mail de logingegevens toesturen. 



LEVERINGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Graag willen we jullie informeren over de leveringen rondom de feestdagen. 
De feestdagen vallen voor onze leveringen uiterst ongelukkig. Kerstmis valt 
op dinsdag en woensdag in week 52. Oudejaarsdag op dinsdag in week 1 en 
Nieuwjaarsdag op woensdag in week 1.

Onze voornaamste fabrieken zullen tijdens de vakantieperiode gewoon 
doorwerken en slechts op de feestdagen zelf gesloten zijn. De productie loopt 
dan ook gewoon door, waarmee we extra vertragingen proberen te voorkomen. 
Uiteraard zullen er medewerkers zijn die een aantal dagen aansluitend op de 
feestdagen vrij zijn, waardoor er geen 100% capaciteit zal zijn, maar de belangrijkste 
orders zullen gewoon geproduceerd worden.

De grootste uitdaging zit deze dagen voor ons in het transport naar Nederland. De 
laatste (grote) vrachtwagens zullen in het begin van week 51 richting Nederland 
rijden, om zo tijdens de kerstdagen zeker terug in Polen te zijn. Aanvullend zullen 
we een aantal kleinere auto’s laten rijden, deze rijden immers met een hogere 
snelheid en kunnen dan ook makkelijker voor de feestdagen terug in Polen zijn. 

In week 52 zal het heel moeilijk zijn om een transport te vinden richting Nederland 
ivm de kerstdagen. De week daarna is het moelijk ivm nieuwjaar. We proberen 
tussen de dagen door zoveel mogelijk kleine auto’s te vinden die een retourtje 
Nederland willen doen, maar de echte grote leveringen zullen pas na week 1 
weer op gang komen. Dit wil zeggen dat de geplande orders wel grotendeels 
geproduceerd zullen worden, maar pas later geleverd. Wij willen jullie vriendelijk 
verzoeken hier rekening mee te houden in de communicatie richting de klant. Wij 
doen onze uiterste best om alles zsm te leveren, maar kunnen niet voorkomen 
dat een deel van de orders vertraagd zal zijn. Hiervoor willen we op voorhand al 
onze excuses maken. 

Wijzelf zijn ook op 25 en 26 december en 1 januari zijn gesloten. De rest van de 
dagen werken wij gewoon door zodat we voor jullie bereikbaar zijn. Houd er wel 
even rekening mee dat we met een lagere bezetting zijn. We doen uiteraard onze 
uiterste best om alle aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.



MAAK KENNIS MET RENSKE

Hallo allemaal,

Mijn naam is Renske van Tongeren ik ben 35 jaar en moeder van drie kinderen, 
een dochter van 6 jaar en een tweeling zoon en dochter van 4 jaar. 

Naast mijn drukke leven als moeder werk ik sinds een jaar, 24 uur per week bij 
Room108 B.V. als backoffice medewerkster in het gezellige kantoor van Room108. 
Ik werk nauw samen met Nicole en Marc om alle order- en service mail zo goed 
mogelijk en snel mogelijk te verwerken. Ik zit hier erg op mijn plek en ga met veel 
plezier naar mijn werk. 

Ik vind het erg belangrijk dat de samenwerking en verstandhouding met alle 
dealers goed is en ik probeer dan ook zo transparant mogelijk te zijn en jullie 
vragen te beantwoorden en behandelen zoals ik zelf ook graag geholpen zou 
willen worden. 

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goed, gezond en gelukkig 
2019!

Groetjes Renske



& MAAK KENNIS MET NICOLE

Hallo allemaal,

Ik ben Nicole, 37 jaar, getrouwd, moeder van 2 prachtige jongetjes: Julian (4) en 
Ivo (2) en woonachtig in het mooie Son&Breugel. Best wel druk allemaal, een 
druk gezinsleven met die 2 kleine boeven; mijn man heeft een eigen bedrijf en 
heeft het ook erg druk en daarnaast ben ik bij Room108 ook altijd wel druk… Dus 
druk maar allemaal ook erg leuk!

Ik ben samen met Renske 1 jaar geleden begonnen als Backoffice medewerker 
bij Room108. Ik heb het hier super naar mijn zin, ik vind het werk erg leuk. Ik houd 
ervan om dingen uit te zoeken en te regelen en dat is ook iets wat bij deze functie 
wel van pas komt. Mensen helpen, problemen oplossen en daarnaast werken 
met prachtige producten, wat wil je nog meer? 

Ik werk parttime, 24 uur, en voor mij is het belangrijk dat ik voldoening en plezier 
uit mijn werk haal, en dat valt hier allemaal op zijn plek. We zijn afgelopen jaar erg 
gegroeid en Renske en ik doen natuurlijk ons best om jullie zo goed en zo snel 
mogelijk te woord te staan, maar we komen af en toe gewoon tijd tekort… daarom 
wordt onze afdeling binnenkort uitgebreid zodat we jullie nog beter kunnen 
helpen.

Ik hoop dat we onze goede samenwerking volgend jaar kunnen voortzetten en 
ik wens jullie dan ook allemaal hele fijne kerstdagen en een goed en succesvol 
2019!

Groetjes, Nicole


