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Beste Room108 dealer,

Het is al een tijdje stil geweest wat nieuwsbrieven van Room108 betreft. Het meest 
besproken onderwerp uit de laatste nieuwsbrieven was steeds de extreem lange 
levertijden van onze banken. We schreven vaak over allerlei verbeteringen in onze 
productie welke moesten zorgen voor kortere levertijden.

Veel van deze verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd en we beginnen te 
merken dat niet alleen de capaciteit van onze productie enorm is toegenomen, 
maar dat ook oude achterstanden inmiddels zo goed als weggewerkt zijn. Er 
rest ons slechts een handjevol vertraagde orders. Dit is echter makkelijker te 
controleren voor ons en dit stelt ons in de toekomst ook in staat hierover sneller 
te communiceren met jullie. 

Onze productiecapaciteit (in onze eigen fabriek) ligt sinds een aantal maanden 
hoger dan wat er aan nieuwe orders binnenkomt. Dat wil zeggen dat de levertijden 
niet alleen op schema beginnen te lopen, maar inmiddels ook korter worden. De 
extreme piek uit het voorjaar ligt inmiddels ver achter ons. We verwachten in de 
periode tot aan de kerstdagen de levertijden nog korter te kunnen maken. 

Concreet betekent dit dat we momenteel (wanneer we het heel erg zwart/wit 
benaderen…) iets minder dan 9 weken nodig hebben om alle openstaande orders 
te produceren. LET OP: dit is echter nog geen garantie, we zijn namelijk ook 
afhankelijk van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld onze stoffenleveranciers. 
Wij zullen alles voorlopig op 12 (werk)weken aan jullie blijven bevestigen, maar 
de kans is groot dat een groot aantal orders wat sneller binnen gaan komen. 

Hiermee red je je prima als het één of twee weken minder zijn, maar ook als het 
straks bij de januari-orders een weekje langer zou worden. 



UPDATE LEVERTIJDEN

De kerst gooit altijd wat roet in het eten wat levertijden betreft, maar wanneer we 
van het uiterste uitgaan zou dit een week of 2 aan vertraging op kunnen leveren. 
De marge die we op dit moment hebben zorgt ervoor dat we de 12 weken grens 
(vooralsnog) niet overschrijden. Wat januari betreft weten we natuurlijk niet wat 
dit gaat doen, maar wij verwachten de hogere aantallen veel beter aan te kunnen 
dan vorig jaar!

Ik weet dat velen lange levertijden communiceren aan de consument, maar dit 
is niet meer nodig. Het zou zelfs een probleem kunnen opleveren wanneer een 
klant rekent op 16 weken en jullie de bank na 9 weken al binnen melden… Dit zou 
zelfs een vol magazijn op kunnen leveren (en een lege bankrekening) ;) 

Ons advies is momenteel om een levertijd aan te houden van ca. 12 weken. Onze 
huidige manier van het plannen van de productie stelt ons in staat om jullie sneller 
op de hoogte te brengen van wijzigen in levertijden. Je zult vanaf heden dan ook 
vaker een bericht van ons ontvangen met betrekking tot de actuele levertijden.

Succes met de verkoop!

Met vriendelijke groeten, 
Room108. 


