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Geachte klant, 
 
In het kader van de crisis veroorzaakt door het Coronavirus verzoeken we u rekening te houden met 
de volgende gegevens: 
 

 Wij zitten in een noodtoestand voor wat betreft het leveren van maskers te wijten aan deze 
crisis. Onze fabrikanten krijgen dagelijks aanvragen van wereldwijd. 

 Tijdens de afgelopen dagen hebben onze fabrikanten bestellingen voor ruim 300.000.000 
maskers ontvangen. Deze doen hun uiterste best om de levertermijnen aan te passen. 

 De Franse overheid heeft een deel van de capaciteit van onze fabrikanten voorbehouden. Een 
ander deel werd voorbehouden voor de uitvoer naar Azië om de ziekte ter plaatse in te 
dammen. 

 Voor de medische maskers met elastieken en linten: noch capaciteit noch voorraad. Enkel 
voor onze klanten met een contract, kunnen we leveren in beperkte hoeveelheden volgens 
de regel: gemiddelde verkoop van de laatste 4 maand/maand + maximum 15%. 

 Voor de maskers met uitademventiel FFP2 (N95) : wij kunnen geen fabricage- of levertermijn 
geven zonder een bindende bestelling. Gelieve ons uw bestelling te sturen. Wij antwoorden 
u zo spoedig mogelijk met potentiële levertijden. 

 

 Als gevolg van deze crisis zullen andere goederen die uit Azië ingevoerd worden eveneens 
vertraging oplopen. Door het Chinees Nieuwjaar zijn sommige fabrieken later pas onlangs 
gestart. De fabrieken die zich in de besmette zone bevinden krijgen de toelating niet om te 
herstarten. Hierbij komt nog dat de containers die zich in de haven van Wuhan bevinden nog 
steeds geblokkeerd zijn. 
Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de grondstof (non-woven) van de 
productie van de beschermingsmaskers en -overalls begint te ontbreken. 
Dit zou een impact kunnen hebben op: 

- Overalls 
- Mutsen 

 

 Andere producten die getroffen zullen worden zijn de handontsmetters op alcoholbasis. De 
crisis van de Anios laboratoria hebben reeds de productie bij andere leveranciers in 
moeilijkheden gebracht. Wij vrezen bijgevolg dat de toegenomen vraag te wijten aan het 
Coronavirus ook voor langere levertermijnen zal zorgen. 

 
Wij willen u danken voor uw begrip en blijven ter uwer beschikking voor al uw vragen en hopen zo 
snel mogelijk uw behoeften te kunnen beantwoorden. 
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