
Diane hoekbank uit voorraad leverbaar 
tijdens kerstperiode en in januari!      

Beste allemaal,

We gaan dit jaar voor het eerst een beperkt aantal banken uit voorraad 
verkopen. Tijdens de allerdrukste weken van het jaar wil Room108 zich hiermee 
onderscheiden van veel concurrenten. We richten ons hierbij niet alleen op de 
consument, maar zien dit ook als een extra stukje service naar onze winkeliers 
toe. 

Dit is voor ons voor het eerst en we zijn op veel vlakken nog zoekende hoe we dit 
alles op de beste manier kunnen verwerken. De komende weken zullen voor ons 
dus vooral een les zijn op veel gebieden. 

We kunnen bijvoorbeeld op dit 
moment niet inschatten hoe de 
consument hierop zal reageren, 
dus de ingekochte aantallen zijn 
een pure gok geweest. Daarnaast 
wordt de voorraad ook beschikbaar 
gesteld voor andere winkels. In deze 
mail proberen we zo goed mogelijk 
uit te leggen hoe we dit alles willen 
stroomlijnen en op de juiste manier 
administratief willen verwerken.

Dit experiment is tot stand gekomen in samenwerking met Trendo Living in 
Roermond. Zowel in Oisterwijk als in Roermond zullen de banken voorradig staan 
en we hebben onderling afgesproken dat we ook banken uit elkaars voorraad 
kunnen verkopen. 



Deze week zullen de eerste 20 Diane banken geleverd worden. 10 stuks daarvan 
komen in Oisterwijk te staan en 10 stuks komen in Roermond. In week 2 gaat er een 
nieuwe zending binnenkomen van 10 stuks in Oisterwijk en 10 stuks in Roermond. 
Wanneer we hier succesvol mee zijn, zullen we dit gaan verlengen. Over een paar 
weken gaan we dit ook experimenteren met de hoekbank Carmen. Hierover in 
januari meer... Maar we beginnen nu eerst met de Diane. 

We gaan de volgende hoekbank Diane 
uit voorraad leveren:  
 
De hoekbank Diane in maat M (295 
x 190 cm), stof Kiss (cat. E) en kleur 
Graphite 66. De bank kost €1827,-. 
We hebben 10 banken met aan de 
rechterzijde de longchair en 10 banken 
met aan de linkerzijde de longchair.

Om de voorraad goed in kaart te brengen en om misverstanden te voorkomen is 
het van belang om hele duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zullen we 
heel strikt en letterlijk volgen! (verkeerd besteld is dus: HELAAS PINDAKAAS!)

Diane uit voorraad leverbaar

Spelregels! ↓



Diane uit voorraad leverbaar

1. Voorraad banken dienen besteld te worden bij Room108 B.V.  
          o.v.v. het woord “VOORRAAD”
2. De actuele voorraad zullen wij op werkdagen bijwerken in de webshop van  
     www. room108.nl. (hier kun je dus bij het desbetreffende product een 
          INDICATIE zien van de actuele voorraad*)
3. NIEMAND mag zelf een bank uit de voorraad halen! 
4. De orders worden verwerkt op volgorde van binnenkomst bij:  
          order@room108.nl
5. Voorraad banken worden gecalculeerd op 2.0. Dat wil zeggen dat je 
           inkoopprijs iets hoger ligt dan normaal. 

* Stel dat de online voorraad van een bepaalde bank op 4 stuks staat. Als het op 
het moment van checken zaterdagmiddag 14.00 uur is en de winkel is erg druk, 
dan kun je er van uitgaan dat het in de 17 andere winkels ook erg druk is. Het is 
dan ook heel goed mogelijk dat er op hetzelfde moment elders in het land een 
ander ook met de betreffende bank bezig is. Wij hanteren dan ook zeer strikt de 
regel dat we de banken leveren op volgorde van binnenkomst van de bestelling 
bij Room108 B.V. Iedere werkdag zullen we de online voorraad actualiseren aan 
de hand van de binnengekomen bestellingen. Let dan ook op dat de orders van 
zaterdag en zondag pas op maandag geactualiseerd worden!

Omdat de banken in Oisterwijk en Roermond staan, is de enige voorwaarde voor 
de andere Room108 winkeliers dat je de bank zelf komt ophalen in Oisterwijk of 
Roermond als je een Diane uit voorraad hebt verkocht. 

Ik hoop dat het zo duidelijk is. Mochten er vragen zijn dan horen we dit natuurlijk 
heel graag.

Groet,

Marc, Renske en Lizzy


