Geachte relatie,

Oostzaan, 27 juli 2021

Na de vele regenval in het zuiden van Nederland, België en Duitsland is ook de
mineraalwaterlocatie van Chaudfontaine ernstig getroffen. Zie ook de brief die wij hebben
ontvangen vanuit Coca Cola.
Daar het afvullen van alle Chaudfontaine nu helemaal stil ligt, gaan wij problemen krijgen met
het aanvullen van onze voorraden. Van de meeste Chaudfontaine-varianten hebben wij nog
voor enkele weken voorraad, maar in sommige gevallen slechts enkele dagen. De voorraad van
de Chaudfontaine blauw 50cl PET is op het moment van schrijven bijna op. Hiervoor zullen wij
Sourcy blauw 50cl. PET uitleveren.
Wij ontkomen er dus uiteindelijk niet aan om voor alle Chaudfontaine varianten die uit voorraad
lopen, een Sourcy- of Spa-tegenhanger uit te leveren.
In de bijlage vindt u de vervangers die wij in ons systeem hebben gezet. Let wel, het kan zijn
dat we een aantal Chaudfontaine varianten toch uit onze huidige voorraad kunnen blijven
leveren voordat die op raakt.
Wij realiseren ons dat dit erg vervelend is. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met onze Verkoop binnendienst, telefoonnummer: 075-6843055.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Inkoopteam VHC Jongens BV

Assortiment Coca Cola / Chaudfontaine
HUIDIG

VERVANGER

Art.nr.
01.071.79
01.071.87

Omschrijving
TR 24 PF Chaudf.still blauw 33cl pet
TR 24 PF Chaudf.sparkl.rood 33cl pet

Art.nr.
01.031.45
01.031.19

Omschrijving
tr 24 pf Spa blauw reine 33cl
tr 24 pf Spa rood intens 33cl

01.070.70

TR 24 PF Chaudf.still blauw 50cl pet

01.046.96

tr

01.070.62

TR 24 PF Chaudf.spark.rood 50cl pet

01.079.55

TR

01.072.36

KF 12 PF Chaudf.still sportdop 75cl

01.032.50

tr 24 pf Spa blauw reine pet 50cl

01.011.47

kr 24 fl Chaudfont.still blauw 25cl

01.043.73

kr 28 fl Sourcy rood sparkling 20cl

01.011.39

kr 24 fl Chaudfont.sparkling rood 25cl

01.043.49

kr 28 fl Sourcy blauw still 20cl

01.011.55

kf

6 pf Chaudfontaine still blauw 1,5lt

02.804.70

kf

6 pf Sourcy blauw still 1,5lt pet

01.014.36

kf

6 pf Chaudfont.sparkling rood 1,5lt

02.804.62

kf

6 pf Sourcy rood sparkling 1,5lt pet

01.011.05

kr 12 fl Chaudfont.still blauw 1lt GLAS

01.032.84

kr

6 fl Spa blauw reine 1lt glas

01.011.21

kr 12 fl Chaudfont.sparkling rood 1lt GLAS

01.026.90

kr

6 fl Spa rood intense 1lt glas

01.015.51

kr

6 fl Chaudf. still blauw glas 75cl

01.045.63

ds 12 fl Sourcy pure dutch blue stil 0,75l

01.015.69

kr

6 fl Chaudf. sparkling rood glas 75cl

01.045.55

ds 12 fl Sourcy pure dutch red spark 0,75l

01.010.48

kr 20 fl Chaudf. still blauw glas 50cl

01.045.63

ds 12 fl Sourcy pure dutch blue stil 0,75l

01.013.53

kr 20 fl Chaudf.sparkling 50cl rode dop

01.045.55

ds 12 fl Sourcy pure dutch red spark 0,75l

01.071.95

KF

6 PF Chaudf.fusion citroen 50cl

01.047.37

kf

6 pf Sourcy rood kzh citroen 50cl pet

01.072.02

KF

6 PF Chaudf.fusion lime mint 50cl

01.081.43

KF

6 PF Sourcy vitaminwater lim/lyc 50cl

01.072.10

KF

6 PF Chaudf.fusion raspberry lime 50cl

01.081.77

KF

6 PF Sourcy vitaminwater fram/gra 50cl

6 pf Sourcy blauw still 50cl pet
6 PF Sourcy rood sparkling 50cl pet NW

Rotterdam, 23 juli 2021

Betreft: Overstromingen/ Out of Stocks Chaudfontaine

Beste klant,
U heeft ongetwijfeld via de media vernomen dat de situatie die het Zuiden van ons land heeft
getroffen, ook in België zeer ernstig is. De regio's Luik en Namen hebben te maken gehad met
ernstige overstromingen en in dit gebied is het rampenplan afgekondigd. Ook onze
mineraalwaterlocatie in Chaudfontaine is getroffen door de overstromingen.
Uiteraard stond in de afgelopen dagen de veiligheid van onze collega's en de locatie voorop en
dat blijft zo, maar de situatie heeft helaas ook als gevolg dat de bottellocatie op dit moment
stilligt en er niet vanuit Chaudfontaine uitgeleverd kan worden. We volgen de situatie op de
voet en onze collega's in België hebben nauw contact met de autoriteiten. Nu de site weer
toegankelijk is, wordt de schade op de locatie opgemeten.
Deze situatie heeft als gevolg dat wij vanaf volgende week ook in Nederland waarschijnlijk niet
in staat zullen zijn om Chaudfontaine te leveren. Wij begrijpen dat dit ook voor u tot problemen
kan leiden. Wij gaan daar graag met u over in gesprek. Wij hopen daarnaast op uw begrip voor
deze onvoorziene en extreme gebeurtenissen. Weet alstublieft dat wij hard aan het werk zijn
om onze activiteiten in Chaudfontaine zo snel als mogelijk te hervatten. Wij zullen u over de
voortgang informeren en verwachten volgende week duidelijker over de planning te kunnen
communiceren.
Met vriendelijke groet,
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NEDERLAND B.V.

Coca-Cola European Partners Nederland B.V.

