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Beste Room108 dealer,

Zoals jullie wellicht al hebben gemerkt zijn onze levertijden in de afgelopen weken 
behoorlijk opgelopen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de fantastische omzetten 
die iedereen realiseert, maar zoals altijd zorgt een voordeel enerzijds ook altijd weer 
voor een nadeel anderzijds.

Het “probleem”
Op dit moment doen we met alle verkooppunten samen een kleine 50% meer dan 
vorig jaar. “Gelukkig” zijn de afgelopen weken wat rustiger en voor het eerst weer van 
een normaal omzetniveau. Omdat we onze productiecapaciteit al aan het begin van 
het jaar hebben opgeschroefd kunnen we het aantal orders wat nu binnenkomt prima 
verwerken. Dit wil niet zeggen dat het probleem is opgelost, er zijn namelijk weken 
geweest waarin het 2-, 3- of zelfs 4-voudige aantal orders is binnengekomen dan wat 
gebruikelijk is in die betreff ende periode van het jaar. 

De oplossing               
In onze eigen fabriek wordt momenteel gewerkt aan een fl inke uitbreiding op het 
gebied van productiecapaciteit. Naar verwachting zal dit proces over ca. 2 maanden 
zijn afgerond, maar dit zal niet voldoende zijn om alle achterstanden in een hele korte 
periode weg te werken (dan dien je dus het 2-, 3- of zelfs 4-voudige aantal banken te 
produceren dan normaal!). We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om extern 
extra te produceren en verwachten hier zelfs op korte termijn mee te kunnen starten. 

De voortgang
In onze portal kun je exact zien hoe lang de levertijd is van één specifi eke order en in 
een oogopslag zie je hoe we er voor staan. Tevens is het een ideale graadmeter om 
onze voortgang te volgen in het hele uitbreidingsproces. M.a.w. je zou de levertijden 
op nieuwe orders weer geleidelijk moeten zien afnemen! Hoe snel dit gaat afnemen 
durven we nog niet te zeggen. Dit heeft niet alleen met onze inspanningen te maken, 
maar ook met de hoeveelheid orders die we wekelijks binnenkrijgen. 



Grondstoff en
De prijzen van grondstoff en blijven stijgen en bepaalde producten worden steeds 
schaarser. Ondanks het feit dat inkopen steeds moeilijker en duurder lijkt te worden,  
slagen we er iedere keer weer in de benodigde materialen in te kopen. We hebben 
zelfs een voorraad aangelegd van de meest gecompliceerde producten waarmee 
we ca. 4 tot 6 weken vooruit kunnen. We hebben om dit allemaal op te slaan extra 
magazijnruimte gehuurd welke we voortdurend gevuld proberen te houden. De 
liefhebbers van voorraadbanken moeten we hierdoor nog steeds teleurstellen. Onze 
kostbare materialen zoals polyetherschuim en spaanplaat gebruiken we liever voor 
commissie orders dan voor een voorraad banken die in een magazijn verdwijnt. 

We hopen jullie hiermee op de hoogte gebracht te hebben van de huidige situatie. 

Mochten er toch vragen zijn, dan horen we dat heel graag. 

Met vriendelijke groet,

Team Room108


