Born, 27 november 2020
Geachte klant,
Het jaar 2020 loopt ten einde en wij stellen vast dat wij de problemen van deze tijd zo goed
mogelijk het hoofd hebben kunnen bieden. Makkelijk was dat echter niet.
Wij zien de laatste weken abrupte beweging in de markt van de fabrieken. De prijzen zijn reeds
lange tijd relatief laag en nauwelijks rendabel voor de fabrikanten van de diverse producten.
De volgende 3 fenomenen spelen nu :
•
•
•

Het effect van de diverse genomen maatregelen waaronder de beperking van de
productiecapaciteit.
De prijzen van de grondstoffen stijgen structureel sinds enkele weken.
De vraag in bepaalde key sectoren (zoals automotive) is substantieel gestegen.

Dit resulteert in een schielijke stijging van de aankoopprijzen over de gehele linie van
producten: balken, platen, buizen, staf- en wapeningsstaal. De één al explosiever dan de
andere.
Als handelaar kunnen wij niet anders dan deze ontwikkeling volgen. En voor u als klant is
belangrijk te weten wat u kunt verwachten. Daarom hebben wij de marktontwikkeling concreet
voor u gekaderd. Dat betekent dat wij voor alle producten onze prijzen als volgt verhogen met
ingang van maandag 30 november 2020.
•
•

Balken en handelsstaal : + 20 €/t
Platen en buizen : + 30 €/t

Bestaande aanbiedingen blijven van kracht gedurende de geldigheidsperiode.
Wij adviseren u uw klanten te informeren en hiermee rekening te houden bij uw lopende
projecten.
Wij hebben gemeend de stijgingen gefaseerd in te voeren. Verdere stijgingen zijn met
zekerheid te verwachten in de volgende weken en in de loop van het eerste kwartaal 2021.
Graag verzoeken wij u hierop te anticiperen bij het maken van komende aanbiedingen.
Wij vertrouwen erop dat deze informatie bijdraagt aan uw beeldvorming.
Tenslotte wensen wij u een gezonde apothéose van het jaar, sfeervolle feestdagen en een
perspectiefrijk 2021.
Met vriendelijke groet,
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