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Beste Room108 dealer,

In de afgelopen weken informeerden wij jullie al enkele keren over de invloed 
welke het coronavirus mogelijk heeft op de levertijd van onze producten. Op het 
moment dat wij onze laatste nieuwsbrief hierover schreven, hadden we vooral 
zorgen over de stoffen welke uit China afkomstig zijn. 

Vanuit onze stoffenleverancier ontvingen we afgelopen vrijdag het positieve 
bericht dat zij beschikken over een steeds sneller groeiende capaciteit en dat de 
gehele keten van weverijen, ververijen, finishers, logistieke partners, etc zich sterk 
hersteld. Reeds 95% van de stofleveringen wordt inmiddels alweer bevestigd, 
waardoor de “schade” enigszins beperkt lijkt te blijven. Producenten uit Europa 
en andere delen van de wereld geven aan vooralsnog geen problemen te 
ondervinden bij het leveren van hun stoffen. 

Wij zijn geen experts op dit gebied, zeker géén artsen of virologen, maar ons 
“gezond-boeren-verstand” zegt ons dat we op onze hoede moeten blijven bij 
het doen van uitspraken of garanties over levertijden, etc. Wij willen jullie vooral 
adviseren de levertijd “ca. 12 weken” te communiceren naar de klant. Als daar de 
uitleg bij gegeven wordt dat met name het “ca.“ gedeelte het gevolg is van de 
situatie rondom het coronavirus dan zullen er maar weinig klanten zijn die daar 
geen begrip voor hebben. 

Onze levertijden zijn momenteel goed en vaak ruim binnen de 12 weken. Er is een 
handje vol stoffen wat vanwege de perikelen rondom het coronavirus enigszins 
vertraagd is, maar ze komen uiteindelijk wel. Omdat wij aanzienlijk voorlopen op 
onze productieplanning zijn de problemen hierdoor te overzien. 



Deze mail wordt echter geschreven vanuit het broeinest van Nederland voor wat 
betreft het coronavirus. Hoewel alle gevallen onder een vergrootglas worden 
gehouden in de media is het virus in onze nabijheid nog nergens opgedoken. 
We worden vandaag wel opeens geconfronteerd met collega’s die hun kinderen 
niet naar school of naar de kinderopvang kunnen brengen, omdat er allerlei 
protocollen in werking treden of men de nodige voorzorgsmaatregelen meent 
te moeten nemen. Een kind of leerkracht welke hoest of niest is niet welkom 
op school… Dit betekent voor ons dat we moeten roeien met de riemen die we 
hebben en dat we op kantoor niet voortdurend over de volledige bezetting kunnen 
beschikken. Wij vragen dan ook jullie begrip voor deze situatie en hopen dat jullie 
rekening willen houden met iets langere doorlooptijden voor orderbevestigingen, 
serviceaanvragen, e-mails, etc. 

Laten we hopen op hogere temperaturen en veel zon. Daar schijnt het virus niet 
van te houden….

Met vriendelijke groet,
Room108
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