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Beste Room108 dealer,

Tommy en Body stoelen
Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie mededelen dat de stoelen Tommy en Body 
uit collectie gaan. Deze zijn nog tot 1 september a.s. te bestellen. Vriendelijk willen we 
jullie verzoeken jullie showroommodellen uit te verkopen.

Tafelpoten
De laatste tijd zijn er twee versies geweest in de zwarte poedercoating waarmee de 
onderstellen van onze tafels werden gekleurd. Hiervan is wellicht niemand zich bewust 
geweest, ondanks dat er best wel eens leveringen verwisseld kunnen zijn. Kortom, 
klanten merken het verschil niet.

Wij hebben ervoor gekozen om vanaf heden de zwarte poedercoat met “fijnstructuur” 
als onze standaard uitvoering te nemen. Deze matte poedercoat is minder gevoelig voor 
beschadigingen en heeft tot op heden nauwelijks voor klachten gezorgd. (De gladde 
uitvoering was erg gevoelig voor transportschades, etc). Voor het actuele aanbod zie 
onze vernieuwde prijslijst in de dealerportal.

Klachtmeldingen
Één van de meest gehoorde klachten binnen Room108 is dat de klachten niet goed 
of onvolledig worden aangemeld. Het resultaat hiervan is dat er vaak een aantal 
telefoontjes of mailtjes nodig zijn voor onze backoffice om helder te krijgen wat exact 
het probleem is. Dit kost ons allen niet alleen veel tijd, maar het zorgt er ook voor dat de 
consument langer op antwoord of reparatie zit te wachten. Iedere dag dat het service 
traject langer duurt, zorgt ervoor dat het risico op een ontevreden klant alleen maar 
toeneemt. 



Update juli 2020

Om dit te stroomlijnen hebben we een standaard aanmeldformulier ontwikkeld welke 
jullie kunnen vinden in onze dealerportal. Hierin worden alle gegevens gevraagd welke 
wij nodig hebben bij de juiste verwerking van een klacht. Je kunt het formulier niet 
versturen wanneer niet alles is ingevuld. 

Vanaf 1 augustus a.s. zullen alleen nog klachten in behandeling genomen worden welke 
zijn ingezonden via dit aanmeldformulier. 

Vakanties
Onze backoffice gaat in de zomerperiode niet dicht en is de gehele zomer geopend!  
Orders worden allemaal verwerkt en serviceaanvragen worden in behandeling genomen 
(jullie helpen ons enorm om dat meteen via het nieuwe digitale formulier te doen!!). 
Er zijn een handjevol dagen (3 woensdagen en 1 dinsdag) waarop er slechts gedurende 
een halve dag één persoon op de binnendienst aanwezig is. Op alle andere dagen zijn 
er minimaal 1 of 2 collega’s aanwezig. 

Alles loopt dus gewoon door in de zomer en ook onze belangrijkste fabriek is de gehele 
zomer geopend. Wellicht duurt het soms iets langer voordat je antwoord krijgt op een 
vraag, maar anderzijds is de instroom van nieuwe klachten in de vakantie vaak nihil, 
waardoor wij weer wat meer tijd hebben om de nieuwe orders te verwerken.

Marc is in week 29, 30 en 31 op vakantie en is dan niet bereikbaar. Peter is gedurende 
deze weken de back-up en kunnen jullie bellen bij dringende vragen. Peter is bereikbaar 
op 06-50419095.

Met zonnige groet,
Team Room108


