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1E HEMA SUPPLIERS DAG AFGELOPEN MAANDAG 17 MAART 2014.
De Directie van Hema heeft afgelopen maandag haar leveranciers uitgenodigd voor
een brainstorming over de ontwikkelingen van dit grootwinkelbedrijf in de nabije toekomst.
Vele nieuwe vestigingen in Frankrijk,Spanje en elders in Europa worden opgezet.
De leveranciers mogen daarvan “profiteren.” met langere betaaltermijnen,die afwijken van de wet (
een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan
worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is),hogere omzetbonussen,extra bijdragen aan
een strategisch marketing fund van 5% en last but not least met extra
lasten/ blanco check met terugwerkende kracht over het jaar 2013.Volledig onacceptabel .
Onze voorzitter Peter van Beek en secretaris Maurice Yocarini hebben in resp.het FD
( kop HEMA WEKT WOEDE OP ) en in de Telegraaf ( kop HEMA KNIJPT LEVERANCIERS AF) van
woensdag 19 maart 2014 in interviews hun misnoegen
naar buiten gebracht.
Voorts heeft Maurice Yocarini voor Business Radio van 19 maart 2014 in een vraaggesprek
de zorgelijke ontwikkelingen van de inkoopmacht nog eens duidelijk aan de kaak gesteld.
De Hoofdredactie van Wijnoordholland.nl en Wijzuidholland .nl spreekt van powerplay en
maffiapraktijken.
De Stichting Oneerlijke Handelspraktijken zal binnen enkele maanden operationeel worden.
Het Bestuur van de VIVO zal in de komende tijd actief zijn voor de bestrijding van deze
dictaten van de inkoopmacht over de ruggen van haar leveranciers ( MKB).
We moedigen onze leden aan,die van deze praktijken veel last en financieel nadeel hebben,
zich bij ons aan te melden.Ze kunnen ANONIEM zich bij de Stichting Oneerlijke Handelspraktijken via
de VIVO hun beklag gaan doen .
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