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Beste Room108 dealer,

Zoals in elk bedrijf zijn ook bij ons de gevolgen van de Corona epidemie goed voelbaar. 
We hebben binnen de gehele organisatie een paar mensen welke (uit voorzorg) ziek 
thuis zijn, maar hebben ook voortdurend te kampen met een lage bezetting op kantoor 
vanwege de scholen die dicht zijn en een gebrek aan kinderopvang. Desondanks weten 
we ons aardig staande te houden, maar ligt onze reactiesnelheid wellicht wel wat lager 
dan normaliter. 

In de eerste nieuwsbrieven hebben we vooral onze zorgen geuit over de verkrijgbaarheid 
van enkele van onze populaire stoff en omdat deze uit China afkomstig zijn. De Chinese 
weverijen zijn momenteel weer zo goed als volledig operationeel, waardoor deze 
orderstroom zich dagelijks verder herstelt. Dat het probleem zich inmiddels naar Europa 
heeft verplaatst, is inmiddels bij iedereen bekend. Maar dat we ook afhankelijk zijn van 
een aantal (zuid) Europese weverijen is wellicht niet bij iedereen bekend. Vooralsnog 
blijft het enigszins lastig om alle stof- en leersoorten op tijd te ontvangen voor de 
geplande productieweken. 

Levertijden

We schreven en communiceerden in de laatste maanden veel over onze levertijden. We 
hebben geschreven over onze capaciteitstoename welke ervoor zorgt dat vertragingen 
(op een enkele uitzondering na) tot het verleden behoren. Deze toegenomen capaciteit 
zorgt er nu voor, in combinatie met de afname aan nieuwe orders ,dat onze levertijden in 
sommige gevallen ineens heel erg kort zijn. Wij willen jullie dan ook vragen de klanten 
hierover in te lichten op het moment dat ze hun bestelling plaatsen. Hiermee kun je 
voorkomen dat een bank soms een aantal weken in jullie magazijn dient te blijven 
wachten, omdat de klant hem nog niet kan ontvangen. Anderzijds zijn er ook stoff en 
waarbij we de grootste moeite hebben om de bestelling binnen 12 weken geleverd te 
hebben. Enige fl exibiliteit hierin is dan ook gewenst.



Stof en leercollectie

Onlangs stuurden we jullie de aanvullingen in de stoff encollectie al toe. Als het goed is 
dan zijn deze inmiddels door iedereen ontvangen. Er zat echter één stof bij welke nog 
niet op de lijst stond, maar welke we wel op het laatste moment besloten om mee te 
sturen. Dit betreft de stof Lars en deze stof valt in categorie A. 
Bij een aantal winkels blijkt deze geleverd te zijn zonder kleurnummers, vriendelijk 
willen we jullie die staal te controleren en het ons te melden als dit bij jullie ook het 
geval is. 

Deze week hebben we de nieuwe leerstalen verzonden. Hier zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen te melden welke enige toelichting behoeven. In het algemeen geldt dat we 
behoorlijk gesneden hebben in de breedte van de collectie. Wel zijn we ervan overtuigd 
dat de nieuwe collectie meer up to date is en een stuk commerciëler dan de oude. Met 
name op prijsniveau hebben we een aantal belangrijke wijzigingen kunnen doorvoeren 
vanwege deze keuzes.
De omzet zat hem tot nu toe vooral in de hogere prijsklassen van het leer, omdat deze 
meer aansloten op de wensen van de consument. Wij zijn er nu in geslaagd om juist 
in het populaire genre (vintage en open leer) de prijzen aanzienlijk te verlagen. In het 
minder populaire afgedekte leer hebben we voor een mooiere kwaliteit gekozen welke 
juist in een hogere prijsklasse is ondergebracht. 

Voor diegenen die de stalen reeds gezien hebben, jullie zien wel dat we behoorlijk 
geïnvesteerd hebben in de stalenboeken. De collectie is niet alleen commerciëler 
geworden, maar met deze stalen zou het ook makkelijker moeten zijn om een leren 
bank te verkopen! Wij zouden je daarom ook graag willen vragen om de oude leerstalen 
alvast klaar te leggen, zodat Marc ze bij het eerstvolgende bezoek mee kan nemen.
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Een korte toelichting op de leersoorten:
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Coach (cat. 1)     

Rebound (cat. 2)          

Twilight (cat. 4)       

Cover (cat. 5) 

Leder met een vintage uitstraling welke deel uitmaakt van de 
Easy Vintage collectie van onze leverancier. Kortom, de looks van 
een mooi open leer, maar dan afgedekt met een blanke lak. (zat 
voorheen vooral in cat. 5)

Voorheen bekend als Sonora (cat.5), maar nu aanzienlijk in prijs 
verlaagd. Ook onderdeel van de Easy Vintage collectie en dus 
afgedekt!

Deze maakte reeds sinds lange tijd deel uit van onze collectie, 
maar zat voorheen in cat. 5. Dit is een open leer waarvan we 
niet alleen de prijs hebben aangepast, maar ook een aantal 
commerciële kleuren hebben toegevoegd.

De vervanger van de leersoorten die voorheen in cat. 1 en cat. 2 
zaten. Echter zijn deze nu beschikbaar in commerciëlere kleuren 
in een mooiere kwaliteit.

De oude stoff en kunnen nog besteld worden t/m 30-04-2020.

De oude leersoorten kunnen nog besteld worden t/m 31-05-2020.

Met vriendelijke groet,

Room108


