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Beste Room108 dealer,

We kunnen rustig stellen dat we de eerste klap hebben overleefd. Gisteren zaten 
we allemaal gespannen de toespraak van Marc Rutte af te wachten en hielden 
er al rekening mee dat er een complete lock-down zou volgen, waarbij ook de 
detailhandel niet gespaard zou worden. 

Vooralsnog mogen we dus allemaal onze winkels openhouden. De consument 
lijkt echter nog geen angst te hebben en bleef tot afgelopen weekend niet weg uit 
de winkels. We krijgen momenteel nog steeds jullie orders in grote hoeveelheden 
binnen en de medewerkers op onze kantoren in Polen en in Oisterwijk moeten 
alle zeilen bijzetten om dit allemaal verwerkt te krijgen. Vanwege de sluiting 
van de scholen beschikken wij slechts over een beperkte capaciteit op onze 
binnendienst  en zoals we vorige week al aangaven, kan het dus wat langer duren 
voordat jullie vragen beantwoord worden. We hopen op jullie begrip hiervoor en 
vragen jullie ook om dit begrip te vragen aan jullie klanten. We kunnen het ons 
niet voorstellen dat een consument zich niet bewust is van alles wat er om ons 
heen gebeurd op het moment…

Ondanks dat wij op een steenworp afstand zitten van het epicentrum van de 
Corona uitbraak in Nederland gaat het met ons allemaal nog steeds goed. Ook 
onze families en vrienden worden gelukkig nog steeds gespaard. We hopen van 
harte dat het virus ook jullie en jullie naasten overslaat. 

Wat voor ons en voor jullie minstens zo belangrijk is, dat is de situatie in Polen. 
In de media kunnen jullie lezen dat Polen de grenzen gesloten heeft. Inwoners 
van Polen mogen het land niet meer uit en buitenlanders mogen er niet meer 
in. Ook wij mogen op dit moment onze eigen fabriek niet bezoeken. Iedere Pool 
die terugkeert naar zijn vaderland en afkomstig is uit de besmette landen moet 
verplicht twee weken in quarantaine.



Gelukkig maakt men vooralsnog een uitzondering voor de transportsector. 
Vrachtwagens mogen Polen nog steeds in en uit. Chauffeurs die terugkeren naar 
Polen worden aan de grens gecontroleerd en mogen indien gezond gewoon hun 
reis voortzetten. Wij hebben gisteren nog twee vrachtwagens laten vertrekken uit 
Polen. Vandaag zullen zij bij diverse winkels/magazijnen onze bankstellen lossen. 
Hoe hun terugreis verloopt ivm de grenscontroles en de hierdoor te verwachten 
lange wachtrijen aan de grens, weten we nog niet. Wij gaan er dus wel vanuit 
dat hun terugreis langer duurt dan normaal. Dit laatste betekent dat we wellicht 
minder transportcapaciteit beschikbaar hebben dan normaal het geval is. 

De kans bestaat dus dat wij gedwongen worden om keuzes te maken over welke 
banken op transport gaan en welke (nog) niet. In theorie zullen we altijd eerst de 
oudste orders laden en daarna de meer recent geplaatste orders. Ondanks dat 
nagenoeg alles nog op een normale en gezonde manier doorloopt, is dit ook voor 
ons een onzekere periode. Wij zullen dus niet langer alleen op chronologische 
volgorde onze vrachtwagens laden, maar kijken ook naar de openstaande 
facturen per dealer. Als er openstaande facturen zijn of er zelfs sprake is van 
betalingsachterstanden, dan dienen jullie er rekening mee te houden dat dit de 
eerste orders zullen zijn die niet geladen worden! (In het geval dat wij gedwongen 
worden om keuzes te maken).

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we deze zsm met jullie delen 
in de vorm van een nieuwe nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet,
Room108
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