Roels Retail overgenomen door Meubelfabriek Vroom B.V.

Geachte relatie,

Met dit schrijven informeren wij u dat vanaf 18 mei 2018 de retail activiteiten van Roels zijn
overgenomen door Meubelfabriek Vroom B.V. te Heumen. Met deze verplaatsing van de verkoop en
productie van de retail producten die u bij ons afneemt, zijn wij van mening de continuïteit, kwaliteit
en leverbetrouwbaarheid te garanderen voor de toekomst.

Sinds de overname van Roels door Koninklijke Ahrend in 2014 en de integratie van de productie van
Leerdam naar Culemborg in 2016, is het projectgerelateerde aandeel binnen Roels sterk toegenomen
waarbij het retail deel constant is gebleven. Sinds de verhuizing naar Culemborg hebben wij er alles
aan gedaan om de twee onderdelen, retail en projecten, op de juiste manier te stroomlijnen zodat op
ieder onderdeel de leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en communicatie op het juiste niveau is.
Ondanks dat we daar voor een deel in geslaagd zijn, bleek toch dat de twee onderdelen lastig te
verenigen zijn binnen één productieomgeving. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de grote
diversiteit, en meer enkele stuks, bij Retail versus het seriematige en grotere aantallen per order bij
Projecten. Gezien het feit dat Roels, als onderdeel van Royal Ahrend, steeds meer de focus zal leggen
op de projecten markt, is uiteindelijk in december 2017 besloten te zoeken naar een oplossing om
het retail deel buiten de deur te brengen. Na uitgebreide verkenning en diverse scenario’s
onderzocht te hebben, zijn we uitgekomen bij Meubelfabriek Vroom B.V.

Meubelfabriek Vroom is bijna 50 jaar actief op de meubelmarkt met het label Vidato en bijna 10 jaar
met Differenti, soft-seating maatwerk meubilair voor zorg, projecten en maritiem. In de fabriek in
Heumen, vlakbij Nijmegen, worden hoogwaardige eigentijdse zitmeubelen geproduceerd. De dealers
van Vidato zijn bekend met de bijzonder goede kwaliteit van stofferen, een zeer goed zitcomfort en
een hoge leverbetrouwbaarheid. Differenti produceert soft-seating maatwerk projectmeubilair voor
de interieurbouw in binnen- en buitenland. De opdrachten kunnen bestaan uit alleen de stoffering,
maar ook het maken van gehele elementen inclusief romp. Een grote diversiteit aan producten
worden dagelijks verwerkt.

Roels en Vroom gaan de komende periode intensief samenwerken om gefaseerd de productie om te
zetten. Voorlopig zullen alle orders nog gewoon via Roels lopen en worden verwerkt zoals u dat
van ons gewend bent. Er verandert voorlopig nog even niets voor u. Zodra Vroom volledig is
ingericht om de orderverwerking van ons over te nemen, zullen wij u hierover berichten en samen
met u de overgang in goede banen leiden. Naar verwachting is dit ergens eind juli.

Met de overname door Vroom is ook overeengekomen dat zij de leveringscondities zoals prijzen,
levertijden, leveranties en service 1 op 1 van Roels overnemen. We zijn erg blij dat uw
contactpersoon Karel Bakker na de volledige overgang uw contactpersoon zal blijven. Karel gaat
verder met de retail verkoop bij Vroom. Als u na het lezen van dit bericht direct vragen heeft of
behoefte er met ons over in gesprek te gaan, neem dan met Karel of ondergetekende contact op. We
nemen dan graag de tijd het verder toe te lichten.

Roels, en dus ook de entiteit Roels, gaat verder als 100% onderdeel van Royal Ahrend. Alle Roels
project gerelateerde producten blijven dus gewoon leverbaar via Roels indien u daar gebruik van
maakt. Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen heeft of wanneer het niet helder is om
welke producten het precies gaat.

Ook al is de overgang nog niet effectief, ik wil u alvast namens alle mensen bij Roels, waarmee u
wellicht al meer dan 25 jaar mee heeft samengewerkt, ontzettend bedanken voor de mooie
opdrachten en fijne samenwerking. Het doet ons dan ook een beetje zeer om afscheid te nemen
maar het stelt ons gerust dat u straks bij Vroom in goede handen bent.

Met vriendelijke groet,

Patrick Lems
Roels B.V.

