
Nu ook hoekbank Carmen 
uit voorraad leverbaar!     

Beste Room108 dealer,

Zoals we al aankondigden zijn we ook gestart met de verkoop van het model Carmen uit 

voorraad. 

We hebben de volgende banken op voorraad:

Carmen, Adore Hunter 156:     

2.5 zits met smalle longchair, 308 x 175 cm, links + rechts € 1725,00

Carmen, Adore Hunter 156:   

2.5 zits met brede longchair, 325 x 175 cm, links + rechts € 1750,00

Carmen, Adore Antracite 67:         

2.5 zits met smalle longchair, 308 x 175 cm, links + rechts € 1725,00

Carmen, Adore Antracite 67:         

2.5 zits met brede longchair, 325 x 175 cm, links + rechts € 1750,00

Op onze website hebben we een aparte 

subcategorie aangemaakt met hoekbanken 

met een korte levertijd. Het is voor ons nog 

steeds even zoeken naar wat de beste 

werkwijze is voor dit systeem binnen ons 

concept, maar we geloven wel dat we hier 

in de toekomst een verschil mee kunnen 

maken t.o.v. vele concurrenten. Jullie als 

winkelier kunnen een concurrerende winkel 

hiermee ook te slim af zijn, zonder dat je met 

kortingen hoeft te gaan strooien.



Vooralsnog gelden hiervoor dezelfde “spelregels” als voor het model Diane wat we uit voorraad 

aanbieden. Hieronder volgen nogmaals de voorwaarden behorende bij deze voorraad banken. 

Deze afspraken zullen we heel strikt en letterlijk volgen! (verkeerd besteld is dus: HELAAS 

PINDAKAAS!)

1. Voorraad banken dienen besteld te worden bij Room108 B.V. o.v.v. het woord “VOORRAAD”

2. De actuele voorraad zullen wij dagelijks bijwerken in de webshop van  

            www.room108.nl. (hier kun je dus een INDICATIE krijgen van de actuele voorraad*)

3. De orders worden verwerkt op volgorde van binnenkomst bij: order@room108.nl

4. Voorraad banken worden gecalculeerd op 2.0. Dat wil zeggen dat je

           inkoopprijs iets hoger ligt dan normaal.

5.        Banken dienen door jullie in Oisterwijk opgehaald te worden.

Na onze laatste mail over dit onderwerp kunnen we de conclusie trekken dat er veel en 

enthousiast gereageerd wordt op banken met een korte levertijd. We begrijpen echter ook dat 

het “ophalen” van de banken in ons magazijn wel een bezwaar is voor veel winkeliers. Wij willen 

je dan ook de mogelijkheid bieden om de voorraadbanken rechtstreeks bij de klant thuis af te 

leveren! Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 120,00 excl BTW. 

Graag zien we wel bij jullie bestellingen meteen de NAW gegevens van jullie klant vermeld. 

Dit tarief geldt voor heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) en betreft een levering op de 

begane grond tot maximaal de 3e etage. Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden 

worden voor het wel of niet door de ingang of over de trap passen van de bestelde hoekbank.  

 

Spelregels! ↓

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!

LET OP: 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. 


