
NIEUWSBRIEF
maart 2019

Beste Room108 dealer,
 
Hierbij willen we jullie mededelen dat de stoffen Pulse en Image uit collectie 
zijn. De reden hiervoor is dat we te veel klachten krijgen op banken welke zijn 
uitgevoerd in deze stoffen. 
 
Vriendelijk willen we jullie verzoeken om de stalen per direct uit de winkel te 
verwijderen en eventuele showroommodellen welke zijn uitgevoerd in één van 
deze stoffen te vervangen. Indien mogelijk zullen we showroomorders welke 
dienen als vervanging met enige voorrang produceren. 

Indien mogelijk willen we jullie vragen om lopende offertes in deze stoffen te 
wijzigen en om zo min mogelijk gebruik te maken van deze stoffen. 

Orders in de stoffen Pulse en Image zullen wij nog tot 15 maart aannemen. 
Nogmaals, wij hopen dat hier zo weinig mogelijk gebruik van gemaakt wordt, 
omdat de kans op klachten zéér groot is.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 

 



ROOM108 VEENENDAAL

Medio april zal ons nieuwste verkooppunt in Veenendaal zijn deuren openen. 
Deze winkel is een initiatief van Marco Dekker, tevens eigenaar van de Lounge in 
Ede en zal gaan werken onder de naam “Room108 Veenendaal”. 

Wij kennen Marco en zijn team als vakkundig, ervaren en zeer gedreven als het 
gaat over de verkoop van onze producten. Toen Marco zijn wens uitsprak om 
onder de vlag van Room108 een tweede winkel te openen hebben wij daar ook 
niet lang over na hoeven denken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Marco, 
Marianne, Diana, Henk en Marjolein er een groot succes van zullen maken. 

In deze winkel zullen uiteraard alle commerciële toppers uit onze collectie 
aanwezig zijn, net als onze nieuwe tafels en stoelen. 

Wij wensen Marco en zijn team heel veel succes met de nieuwe winkel. Voor 
eventuele vragen opmerkingen én succeswensen is Room108 Veenendaal op 
het volgende adres te bereiken:

Room108 Veenendaal
Hoogstraat 9
3901 CE Veenendaal
Nederland
tel: +31 318 651505
mail: info@room108-veenendaal.nl



FOTOGRAFIE TAFELS EN STOELEN

Op donderdag 7 maart fotografeerden we de nieuwe tafels in alle kleuren en 
uitvoeringen. Inmiddels zijn we in de winkels in Eindhoven, Amsterdam, Kalmthout 
en Oisterwijk gestart met de verkoop van deze tafels. Ook voor de nieuwe Room108 
winkel in Veenendaal hebben we dit programma inmiddels in bestelling staan. 

Zodra de nieuwe foto’s beschikbaar zijn, zullen we extra budget vrijmaken voor 
de marketing van dit programma. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de 
marketingactiviteiten voor onze banken en hoekbanken. Wij hopen dan ook dat 
iedereen, net als met onze banken, geconfronteerd zal worden met veel vraag 
naar deze mooie producten. 

Het tafel programma in het kort: 
We hebben “normale” rechte tafels in 3 verschillende dikten (4, 6 en 8 cm) in 
6 commerciële kleuren, daarnaast hebben we een onbehandelde en een 
gepatineerde/verouderde variant van deze tafels in collectie. Al deze bladen zijn 
leverbaar in afmetingen van 180 tot 280 cm, oplopend met steeds 20 cm. (Tussen 
afmetingen zijn aanvraag).

Alle 4 cm massieve bladen waren reeds leverbaar als “boomstam-tafel”/ “BIG-
Tree”. Vanaf deze week zijn de 4 cm dikke bladen ook als ovale tafel / “BIG-Oval” 
leverbaar en hebben we een tweetal ronde tafels aan het assortiment toegevoegd. 
(“BIG-Circle”en “BIG X-Cirlcle”)

Al deze bladen zijn door de klant te combineren met al onze poten. De ronde 
tafels worden vooralsnog inclusief poten geleverd en zijn een uitzondering op 
het programma. De collectie poten bestaat momenteel uit:

X/U poot metaal (blank metaal, zwart en wit)
X/U poot hout (alle houtkleuren mogelijk)

Dubbele X / Spin poot metaal (blank, metaal, zwart en wit)
Dubbele X / Spin poot hout (alle houtkleuren mogelijk)

De collectie poten zal op termijn nog verder worden uitgebreid.

. 



FOTOGRAFIE TAFELS EN STOELEN

Wij zullen op onze website vermelden in welke winkels het tafelprogramma te 
zien is. Dit doen we om teleurstellingen bij de consument te voorkomen. Mocht 
je interesse hebben in het tafelprogramma laat het ons dan even weten aub. 
Het tafelprogramma dient namelijk als concept in de winkel gepresenteerd te 
worden. Bij interesse zal Marc snel een afspraak maken om e.e.a toe te lichten. De 
tafels kunnen alleen besteld worden wanneer deze in de showroom aanwezig 
zijn.

De stoelen:
Een tafel kun je natuurlijk heel “clean” presenteren, maar hij zal des te mooier 
overkomen wanneer hij wordt gecombineerd met een set mooie stoelen. Na 
deze fotoshoot zullen we dan ook de stoelen Roy, Kenny en Gio introduceren 
en op veel beeldmateriaal zullen de tafels dan ook vergezeld worden door deze 
mooie stoelen. 

Het fotomateriaal is er nog niet en een stoel laat zich lastig omschrijven, dus 
daarom hierbij alvast een tipje van de sluier opgelicht. Bij deze stoelen hebben we 
een variant met een biesje, één met een Franse stiknaad en één met een stiknaad 
zoals op onze bank Diane. Bij al deze stoelen zijn er verschillende opties op het 
gebied van poten. Ook hier is dan ook weer de mogelijkheid om de klant zelf zijn 
stoel samen te laten stellen. Uiteraard kan onze gehele stof- en ledercollectie op 
al deze stoelen gekozen worden. 



SNEAK PREVIEW FOTOSHOOT



SNEAK PREVIEW PRIJSLIJSTEN

Om jullie, en de consument, beter van dienst te zijn, zijn we momenteel druk 
bezig om de huidige prijslijsten te vernieuwen. De nieuwe prijslijsten zullen een 
mooie en bovendien duidelijke lay-out krijgen waardoor alle mogelijkheden 
van onze banken beter zichtbaar zijn. In één klap kun je nu bijvoorbeeld direct 
per element  de adviesverkoopprijs zien. Zie hieronder een sneak preview van 
een pagina uit de nieuwe prijslijst van de Annabelle. Zodra de eerste prijslijsten 
gereed zijn, zullen wij deze op portal zetten zodat jullie ze kunnen downloaden. 
Uiteraard krijgen jullie een seintje als ze klaarstaan.



NIEUWE COLLEGA: INGE HEUVELMANS

Graag stel ik mezelf even aan u voor!

Mijn naam is Inge, ik ben 53 jaar oud, trotse moeder van 2 volwassen kinderen en 
oma van 1 kleinzoon van 1 jaar. Ik ben woonachtig in Tilburg. Mijn hobby’s zijn o.a. 
reizen, sporten, lezen, theater/bioscoop/concerten.

In het verleden heb ik voornamelijk gewerkt als juridisch secretaresse op 
advocatenkantoren. De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam geweest als nanny. Een 
leuke tijd maar ik begon het contact met collega’s te missen, dit was de reden 
waarom ik weer op zoek ben gegaan naar een leuke kantoorbaan. 

Sinds 1 maart jl. ondersteun ik als backoffice-medewerkster voor groothandel 
Room108 Renske en Nicole met de service- en orderverwerking op de woens-, 
donder- en vrijdagen.

De sfeer binnen Room108 bevalt mij erg goed; iedereen werkt nauw samen op 
een heel plezierige manier. Bovendien vind ik het een voorrecht te mogen werken 
met de prachtige producten van Room108.

Ik hoop op een prettige en vruchtbare samenwerking met alle dealers.

Inge


