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Ommen,  juli 2021 
 
 
Betreft: Update zomersluiting productie  
 
 
Beste relatie, 
 
Hierbij informeren wij u over onze voorgenomen, noodzakelijke zomersluiting van onze productie. 

In de aankomende zomer (augustus) zullen onze tape leveranciers 3-4 weken gesloten zijn voor onder 
meer regulier groot onderhoud aan het machinepark. Gezien het huidige tekort aan grondstoffen, is het 
niet waarschijnlijk dat wij voor die tijd voldoende voorraad kunnen opbouwen om in deze periode normaal 
te kunnen produceren.  

Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om onze productie en logistiek, voor het eerst in ons 46-jarig bestaan, 
in de zomerperiode stil te leggen. 
Deze sluiting hebben wij gepland in week 32 en 33, maar het is mogelijk dat we het met een extra 
week/weken moeten uitbreiden mocht het tekort aan tape de komende weken toenemen.  
Zoals u zich kunt voorstellen is dat op dit moment niet helemaal te voorzien maar wij zullen u natuurlijk 
informeren zodra er meer duidelijkheid is. 
Ons kantoor is in deze periode geopend. 
 
Onderstaand treft u een opsomming aan van de actuele productietijden (vanaf datum orderbevestiging) per 
tape-kwaliteit voor zowel nieuwe als lopende orders. 
Dit is een momentopname en kan wijzigen: 

PVC 53my –  9-11 werkweken + 2 weken productiesluiting 
PVC 63my & 83my – Zeer beperkte beschikbaarheid, levertijden in overleg 
Papier – 4-5 weken + 2 weken productiesluiting 
PP-Hotmelt – 7-8 werkweken + 2 weken productiesluiting 
PP-Acryl – 6-7 werkweken + 2 weken productiesluiting 
 
Vooruitzichten 
De afgelopen dagen hebben wij vanuit onze leveranciers voorzichtige vooruitblikken ontvangen op de 
leversituatie van PVC-tape. Deze situatie lijkt zich na de zomervakantie langzamerhand wat te verbeteren: 
de verwachting is dat er in september/oktober meer grondstoffen beschikbaar zullen zijn. 
Natuurlijk is deze informatie onder voorbehoud maar we zijn blij dat er zicht lijkt te zijn op verbetering. 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken uw klanten te informeren over de zomersluiting en danken u voor uw 
begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
LARO TAPE GROUP B.V. 
 

 
 
 
 
 
 

Koen Rolvink  
Managing Director   


