Geachte relatie,
Helaas hebben wij nog steeds te maken met ondermaatse leverprestaties van onze producenten
en toeleveranciers, middels deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste informatie.
Zoals eerder vermeld worden deze problemen veroorzaakt door een vijftal redenen, in het kort
samengevat:
1. Na ruim een jaar lang in lockdown te hebben gezeten binnen Europa, is er weer een
maximale vraag naar producten. Dit heeft als direct gevolg dat er in korte tijd een
dusdanige vraag naar producten is ontstaan, die niet tijdig genoeg geproduceerd kunnen
worden.
2. Zeer lage wereldwijde beschikbaarheid van zeecontainers waardoor producten met een
overzeese origine, aanzienlijke vertragingen oplopen.
3. Beschikbaarheid personeel is zowel bij producenten als in de gehele horeca markt en
logistieke sector onvoldoende.
4. Engelse Brexit zorgt door veranderde douane formaliteiten voor stagnatie in de aanvoer
van producten uit Engeland.
5. Tijdelijke vertragingen in leveringen en productie door watersnood problemen in België,
Nederland en Duitsland.
Op ons gehele assortiment worden wij geconfronteerd met manco leveringen op productniveau.
Daar waar het ene probleem oplost, ontstaat op andere producten weer een tekort.
Wij zijn in mei 2021 begonnen om onze voorraadposities aanzienlijk te verhogen waardoor wij op
deze problemen waren voorbereid. Echter blijven wij manco meldingen ontvangen en willen wij u
toch op de hoogte blijven houden van de ondermaatse leverprestaties vanuit onze producenten.
Zoals u van ons mag en kan verwachten, stellen wij alles in het werk om waar mogelijk alternatieve
wegen te bewandelen om alsnog producten binnen te krijgen en indien deze niet beschikbaar zijn, u
waar mogelijk een passend alternatief te bieden.
Onderstaand treft u een overzicht met producenten/leveranciers waar wij momenteel problemen
ondervinden met een korte toelichting van de reden.
Food producenten:
• Anker Gedistilleerd (voorraadproblemen door wereldwijde stijging van vraag naar
gedistilleerd producten)
• Asia Express Food (vertragingen aanlevering grondstoffen overzees)
• BSB Monin (productieproblemen door toenemende vraag)
• Chaupain (Vertragingen door langere levertijden Engelse transport i.v.m. Brexit)
• Diverse champagne merken (door wereldwijde verhoogde vraag zijn sommige merken
slecht verkrijgbaar)
• Heuschen & Schrouff (vertragingen aanlevering grondstoffen overzees)
• Holtkamp Patisserie (productieproblemen als gevolg van toenemende vraag, schaarste in
grondstof, verpakkingsmateriaal en personele problemen)
• Hoogenboom Benelux/Barry Callebaut (vertragingen door productieproblemen)
• Kikvorsch/Lowlander (leverproblemen op Lowlander Wit 0% 33cl)
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Kraft-Heinz (vertragingen door productieproblemen)
Lamb-weston (vertragingen door logistieke – en planning problemen door afname grotere
volumes)
Lucullus (vertragingen aanlevering grondstoffen overzees)
Mars (langdurige vertragingen door productieproblemen)
O.R.B/Cordier wijnen (voorraadproblemen op diverse wijnen door toenemende vraag)
Solina; Apollo kruiden/specerijen (productieproblemen en schaarste grondstof)
Thai Mas (vertragingen aanlevering grondstoffen overzees)
Yama Products (vertragingen aanlevering grondstoffen overzees)

Non Food producenten:
• Advion schoonmaakartikelen (vertragingen door logistieke- en productieproblemen)
• Bolsius kaarsen/waxinelichten (vertragingen in grondstof leveringen en transport)
• Billiet Glaswerk (vertragingen wegens te kort aan personeel)
• Conpax verpakkingen (vertragingen in leveringen overzees)
• Dampak verpakkingen (vertragingen door schaarste in grondstof)
• Dammers Houtskool (vertragingen in leveringen overzees)
• Diversey schoonmaakartikelen (vertragingen door logistieke problemen)
• Duni diverse non food (vertragingen door logistieke- en productieproblemen)
• Essity diverse non food (vertragingen door logistieke- en productieproblemen)
• Hendi diverse non food (vertragingen in leveringen overzees en schaarste in grondstof)
• Heritage verpakkingen (vertragingen door schaarste in grondstof)
• Meulendijks verpakkingen (vertragingen door schaarste in grondstof)
• Medapak verpakkingen (vertragingen in leveringen containers vanuit overzee en schaarste
in grondstof)
• Natureko verpakkingen (vertragingen in leveringen overzees en schaarste in grondstof).
• Paardekoper verpakkingen (vertragingen door schaarste in grondstof)
• PVI servetten (vertragingen door schaarste in grondstof)
• Rabo verpakkingen (vertragingen door schaarste in grondstof)
• Sier disposables (vertragingen in leveringen overzees)
• Stylepoint servies (vertragingen in leveringen overzees)
• Wegter servies (vertragingen in leveringen overzees)

Het betreft hier een zeer uitzonderlijke situatie welke wij zo goed mogelijk proberen te ondervangen
en waar wij uw begrip voor vragen.
Mocht u specifieke problemen ondervinden, dan kunt u altijd contact opnemen met uw
contactpersoon bij VHC Jongens BV. Ook kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst
onder telefoonnummer: 075-6843055.
Met vriendelijke groet,
Directie en inkoopteam VHC Jongens BV

