
 
 
Uitstel levering door schaarste t.g.v. lockdown 
 

 

 
 
 
Beste klant,  
 
Het is u wellicht niet ontgaan dat in de detailhandel steeds vaker leveringsproblemen zijn. Dit geldt 
ook voor de woonbranche (zie ook dit bericht op de site van onze branchevereniging INretail) en wij 
zijn helaas geen uitzondering.  
Verschillende van onze leveranciers hebben aangegeven de levertijden niet te kunnen halen. Dat 
heeft diverse oorzaken: lockdowns, schaarste aan grondstoffen en materialen, zieke of vanwege 
quarantaine niet beschikbare medewerkers, drukte bij vervoersbedrijven, vervoersbeperkingen, etc. 
Alles houdt direct verband met de coronapandemie en geldt niet alleen voor Nederland, maar voor 
de hele wereld.  
 
Tot onze spijt moeten wij u dan ook berichten dat mogelijk ook uw levering kan zijn vertraagd.  
Als dit in uw situatie zo is dan ontvangt u hierover van ons persoonlijk bericht.  
Het is moeilijk aan te geven wanneer er dan wel geleverd kan worden. Wij werken er met man en 
macht aan, en zo ook onze leveranciers, om uw bestelling dan zo snel mogelijk te leveren.  
Wij verzekeren u dat wij alles doen wat er binnen onze macht ligt om uw bestelling te leveren.  
 
Mocht er nieuws zijn, bijvoorbeeld als de leverancier van uw product nieuwe leveringstermijnen 
bekend maakt of een aankondiging doet over specifiek uw levering, dan nemen wij uiteraard direct 
met u contact op. Het werkt vertragend als onze klanten vragen gaan stellen, waarop wij nog geen 
antwoord hebben van onze leverancier.  
 
Voor het geval u overweegt om uw order te annuleren willen wij daarover nog het volgende 
meedelen. Als u bij een collega-ondernemer een product wilt bestellen, dan geldt dat er een grote 
kans is dat ook deze te maken heeft met vertraagde leveringen. De kans is groot dat u achteraan 
aansluit in de rij wachtende klanten.  
Het is een economische wetmatigheid dat schaarste de prijs opdrijft. Mogelijk dat u bij een nieuwe 
bestelling dus een hogere prijs berekend krijgt.  
Daarnaast is uw bestelling speciaal voor u geproduceerd. Wij kunnen, als bedrijf, de order bij de 
leverancier niet annuleren. Als u het product niet afneemt, dan betekent dat voor ons een grote 
schadepost, en onze schade door de lockdown is al zeer groot.  
Wij hopen daarom dat u ons nog wat uitstel wilt verlenen.  
 
Wij begrijpen dat dit voor u vervelend is en misschien ook overlast met zich mee kan brengen. Op 
voorhand bieden wij u daarvoor onze excuses aan. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de 
bijzondere omstandigheden waarin onze maatschappij zich bevindt en wat dat voor uw levering 
betekent. Maar weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om uw producten 
te leveren, zij het later dan gepland.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Vloerette 


