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                                                                                                                              14 oktober 2021 

Huidige stand van zaken i.v.m. leveringen en vertragingen 

Beste JAKO-klant, 

Het ligt in onze ambitie om steeds als betrouwbare partner aan uw zijde te staan en samen met 

u de beste service inzake teamsport te bieden aan de clubs in uw regio. Klanten zouden blind op 

u en JAKO moeten kunnen vertrouwen. Meer dan 95% van ons gehele productengamma is ook 

doorgaans binnen de 48 uur leverbaar. 

Helaas kunnen wij in de huidige omstandigheden niet voldoen aan deze JAKO-norm, waar u in 

normale tijden wel op kan rekenen. Via dit schrijven zouden wij u daarom een korte update willen 

geven over de actuele situatie, die zowel JAKO als de hele sportartikelensector voor een enorme 

uitdaging plaatst. 

Het volledige jaar 2021 al hebben we te kampen gehad met verschillende lockdowns rond onze 

productiesites, bijvoorbeeld in Turkije, Pakistan en ook in Taiwan, vanwaar een groot deel van 

onze goederen afkomstig is. De bevoorrading stond dit jaar het grootste deel van de tijd onder 

zware druk. Bovendien hadden we te maken met de gevolgen van de onrust in Myanmar. De 

situatie in de genoemde landen is intussen grotendeels wel "genormaliseerd", maar nu worden 

we weer getroffen door de ontwikkelingen in Vietnam. 

De verspreiding van de deltavariant bedreigt daar momenteel de economie – en is ook wereldwijd 

voelbaar. Sommige delen van Vietnam zijn in lockdown. 

Daar bovenop komt dat de permanente lockdown, die al sinds juli van kracht was, niet zoals 

aangekondigd op 30 september werd opgeheven, maar in vele regio's zelfs verlengd werd. De 

fabrieken waarmee wij samenwerken, ondergaan hiervan de directe gevolgen. Er zijn dan wel 

gebieden waar we momenteel nog over enige productiecapaciteit beschikken, maar daarvan is 

nog slechts een beperkt deel bruikbaar. 

Met ons team en onze lokale partners sparen we momenteel krachten noch moeite om onze 

levertermijnen weer naar voren te halen en passende oplossingen te vinden. Ook schuiven we 

hier en daar met onze productieplanning om de belangrijkste orders eerst te kunnen afhandelen. 

Afgezien van de situatie in Vietnam blijven wij te maken hebben met complexe evoluties op de 

bevoorradingsmarkt. Een tekort aan container- en havencapaciteit, het onvermijdelijke 

verschuiven van levertermijnen, alsook een gevoelige stijging  van grondstoffenprijzen, 

vrachttarieven en energiekosten vormen nog steeds een immense beproeving voor de totale 

supply chain. 
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We zijn ons bewust van de impact die het opschuiven van onze levertermijnen op u en uw clubs 

heeft en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. 

Ondanks de huidige situatie kunnen we wat uw planning betreft ook positief nieuws brengen. 

Door in ons assortiment de focus vol op teamsport te richten, beschikken we over een goede 

voorraad voor de lopende teamlines. We kunnen u en uw clubs in tijden als deze dan ook een 

goede beschikbaarheid bieden van onze belangrijkste kernartikelen en indien nodig 

vervangartikelen garanderen. 

Zo hebben we van onze teamline CHALLENGE momenteel een goede voorraad. Dit betekent 

dat u uw clubs optimaal kan blijven uitrusten met de nieuwste teamline uit onze catalogus 2021. 

Bovendien hebben we een goed gevulde voorraad populaire winterproducten. U zal dus vlot aan 

deze artikelen kunnen komen om uw kerstcampagnes en eindejaarsacties vorm te geven. 

Hoe moeilijk de hierboven beschreven omstandigheden ook zijn, toch willen we blijven proberen 

ons engagement na te komen om de betrouwbare partner te zijn waarop u kan rekenen en 

bouwen. We beseffen maar al te goed dat we momenteel niet het niveau halen dat u van ons 

gewoon bent. We hopen dat u als partner hiervoor begrip kan opbrengen. 

We zijn ervan overtuigd dat wij met u oplossingen zullen vinden om zo samen van de laatste 

rechte lijn van het jaar een succes te maken. 

Moest u nog vragen hebben, staat het JAKO-team u graag te woord. 

Sportieve groeten uit Hollenbach 

JAKO AG 

        
Nadine Sprügel     Tobias Röschl  
Voorzitter Raad van Bestuur                               Directeur Sales & Marketing                                                      
  

 


