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Beste Room108 dealer,
 
We weten dat we ieder jaar naarmate december in zicht komt wat uitlopen met 
levertijden. Hoewel we dit tot voor kort redelijk onder controle hadden, zagen we 
de aantallen orders die er langer dan 12 weken over doen in de afgelopen weken 
langzaam toenemen. Waar dit tot enkele weken terug wekelijks slechts een klein 
percentage van alle openstaande orders was (ca. 1% tot 2%) loopt dit nu op.
 
Het groot aantal openstaande orders (waar we uiteraard ontzettend dankbaar 
voor zijn) is momenteel hoger dan de capaciteit. Op dit moment worden er 
aanpassingen/uitbreidingen doorgevoerd in onze producten waarvan het effect 
pas over enkele weken merkbaar zal zijn. 

Daarnaast hebben we een tweede fabriek ingeschakeld voor de meest gangbare 
modellen. Deze ‘extra’ fabriek zal onder toezicht staan van de fabrikanten welke 
normaliter de betreffende modellen maakt en zal zijn onderdelen aangeleverd 
krijgen van de ‘oude’ fabrikant. Het effect van deze maatregel zal over ca. 3 weken 
zichtbaar zijn.
 
Vriendelijk willen we jullie vragen rekening te houden met iets langere levertijden. 
Waar we normaliter gemiddeld op ca. 12 weken leveren vragen we jullie rekening 
te houden met 2 á 3 weken extra. Dit zal zeker niet voor alle orders gelden en we 
zullen ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar ontkomen 
aan een iets langere levertijd kunnen we helaas niet.
 
We hopen op jullie begrip en willen jullie alvast bedanken voor de medewerking. 
Daarnaast hopen we jullie zo spoedig mogelijk een positieve update te geven 
omtrent deze situatie.
 



PRODUCTVIDEO’S

Onlangs hebben jullie via de mail een inlog mogen ontvangen van onze nieuwe 
dealer login. Wanneer je nog geen login hebt ontvangen, dan horen we dat graag 
zodat je er alsnog een krijgt. 

Op dit Portal kun je o.a. de volledige collectie foto’s vinden en downloaden van al 
onze modellen. Daarnaast kun je hier de actuele prijslijsten vinden. We hebben 
nu een extra kopje aan de Portal toegevoegd, genaamd ‘video’s’. 
 
De laatste weken zijn we namelijk druk geweest om een zevental video’s op 
te nemen van onze absolute bestsellers. De opstelling, het materiaal en de 
mogelijkheden; alles komt aan bod. Ook attenderen we de consument erop 
om  voorbereid naar de winkel te komen, zodat ze specifieker geholpen kunnen 
worden. De presentatie is in handen van Marieke van Ginneken. Zij vertelt op een 
natuurlijke wijze over de specifieke banken. 

Met deze productvideo’s kunnen we op een vernieuwende manier exposure 
creëren voor ons merk en voor onze producten. De video’s kunnen jullie ook 
gebruiken en delen op bijvoorbeeld jullie social media kanalen. Zo kunnen we 
extra aandacht geven aan onze banken. 

Benieuwd naar de video’s? Log dan snel in op de Portal en bekijk ze allemaal. Ook 
zijn de video’s inmiddels geplaatst op onze website bij de betreffende modellen.



FOTOGRAFIE

In februari en maart gaan we ons richten op de nieuwe fotografie van onze 
producten. Tijdens de volgende fotoshoot zullen vooral de tafels en de stoelen 
gefotografeerd worden. Uiteraard gaan we deze beelden, via de Dealer Portal, 
delen zodat jullie deze sfeerbeelden ook kunnen gebruiken. Ze zullen zowel in 
HR als in LR te downloaden zijn. Zodra de beelden gereed zijn, krijgen jullie een 
seintje.
 
De industriële sfeer van de eerdere beelden wordt behouden. Hieronder zie je een 
voorbeeld van de sfeer die we willen blijven uitstralen in de volgende fotoshoot.



SHELF-IT

Via deze weg willen wij jullie mededelen dat onze Shelf-It collectie, waarbij je 
je eigen meubel kunt samenstellen, vanaf heden uitlopend is. We hebben de 
samenwerking met de betreffende fabrikant voor de producten van Shelf-It 
beëindigd. We hebben nog een beperkte voorraad van de Shelf-It collectie in 
ons magazijn. Deze kunnen we nog leveren dus mocht je een bestelling hebben 
met Shelf-It artikelen, neem dan eerst contact op met onze binnendienst via 
order@room108.nl. Zij kunnen dan voor je nakijken of we gewenste artikelen nog 
op voorraad zijn. 

We kunnen voor nu nog niet garanderen of we nog ooit terugkomen met een 
soortgelijke collectie. Maar zoals het er nu uitziet, blijft het hier even bij. 


