
 
Assortimentsnieuws – coronacrisis – update 30 maart 

Assortimentsnieuws 30 maart 2020 in relatie tot coronacrisis 

Als gevolg van de wereldwijde coronacrisis staan volume, inkoop en conditie afspraken bij onze 
producenten en toeleveranciers onder druk. Natuurlijk beschikken wij over strikte afspraken met 
hen, maar gezien de impact van de crisis is er sprake van een zodanige calamiteit dat er niet altijd 
meer geleverd kan worden volgens overeengekomen afspraken en contracten. 
 
Verder zien we de impact van het wegvallen van de vraag in de horeca en het MKB, dit leidt tot 
overschotten, en tegelijkertijd een sterk gestegen vraag in retail.  
 
Onderstaand lichten wij graag kort toe wat de actuele status is voor de belangrijkste 
assortimentsgroepen:  
 
AGF 
Onze partner in AGF, de firma Smeding, heeft haar assortiment noodgedwongen in moeten krimpen 
om continuïteit van levering en kwaliteit te kunnen borgen. Door het sluiten van de grenzen worden 
producten niet altijd meer volledig aangevoerd, waardoor er soms alleen met een afwijkende 
specificatie aan de productvraag voldaan kan worden. Door het grillige marktverloop van dit 
moment en de nauwelijks te voorspellen ontwikkeling, kunnen prijsafspraken slechts voor de 
periode van een week worden vastgelegd.  
 
Vlees 
Ook hier zien we vanuit retail een forse stijging in volume vooral in gehaktproducten.  Dit zet de 
gehele markt onder druk, waardoor de grondstof van vlug-klaar producten een forse stijging laat 
zien.  
 
Kip & gevogelte 
In dit assortiment is alles goed verkrijgbaar en zijn ook geen prijseffecten zichtbaar. Wel lijkt de 
vraag naar kipfilet fors toe te nemen. 
 
Vis 
In dit assortiment is alles goed verkrijgbaar en zijn ook nog geen prijseffecten zichtbaar, met 
uitzondering van dagverse vis, hiervoor worden prijzen vastgelegd voor een periode van een week. 
Ook voor de gegaarde visproducten geldt dat alles goed verkrijgbaar en ook nog geen prijseffecten 
zichtbaar zijn.  
 
Conveniencemaaltijden 
In dit assortiment is alles goed verkrijgbaar en zijn ook geen prijseffecten zichtbaar. 
 
Houdbaar en gekoeld houdbaar 
Als gevolg van de forse volumegroei in het supermarktkanaal hebben sommige producenten moeite 
om de productielijnen af te stemmen op de wisselende vraag. Daardoor kan er soms in beperkte 
mate vertraging van aanlevering zijn aan onze distributiecentra, maar deze hebben een tijdelijk en 
beperkt effect op de beschikbaarheid van assortiment voor onze afnemers.  
 
Friesland Campina heeft in haar assortiment wel een tijdelijke aanpassing moeten doen omdat de 
vraag naar specifieke producten nagenoeg is weggevallen. Voor de betreffende producten hebben 
wij een alternatief gekoppeld. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april.  
 
En Offerman heeft specifiek aangegeven genoodzaakt te zijn om een aantal artikelen tijdelijk dicht te 
zetten om te voorkomen dat er te veel derving ontstaat. Hierdoor zal je mogelijk wat wijzigen 
merken in verkrijgbaarheid en de assortimentsbreedte van Offerman vleeswaren. Ook voor deze 
producten hebben we een alternatief gekoppeld.  


