
               

  

 

 !!!!!! AANPASSING !!!!!!!     Oosterhout, 28-04-2016 

 

Geachte klant, 

 

Enkele weken geleden hebben we U geïnformeerd over de verwachte prijsstijgingen voor 

verschillende producten. 

De verwachte prijsstijgingen voor lange producten zou in de periode maart-april-mei ( 3 maanden ) 

rond de €60,-p/t liggen en voor de platte producten en kokers rond de €100,-p/t liggen. 

 

De verwachte prijsstijging over de periode maart-april-mei-juni ( 4 maanden ) moeten wij verder naar 

boven bijstellen. 

De verwachte prijsstijging voor deze periode zal voor de lange producten meer dan €100,-p/t 

bedragen en voor de platte producten meer dan €150,- p/t bedragen. 

 

De mededeling die wij inmiddels van de meeste fabrieken hebben ontvangen is dat :  

 

Quote 

 

“ alle 

                                               1.openstaande offertes  

                                               2.geboekte tonnage waar geen specificatie tegen overstaat 

                                               3.geboekte tonnage waar de mei walsing niet meer haalbaar is 

 

met onmiddellijke ingang worden ingetrokken dan wel worden terug gegeven op grond van een niet 

meer haalbare productie planning." 

 

 

Op grond van dat de meeste fabrieken geen orders meer accepteren voor mei en er geen 

duidelijkheid is wat de prijzen in juni zullen zijn, zijn wij genoodzaakt met onmiddellijke ingang alle 

lopende offertes en opdrachten waarbij de walsing in mei niet meer mogelijk is in te trekken dan wel 

terug te geven. 

Voor alle offertes met walsing juni of later  worden ook ingetrokken totdat er duidelijkheid met 

welke prijzen de fabrieken komen. 

 

De eerder aangekondigde prijsverhoging voor voorraadzaken van €20,-p/t is deze week doorgevoerd. 

 

Vanaf heden zijn wij nogmaals genoodzaakt onze prijzen voor voorraadzaken over de volle breedte 

van ons producten pakket wederom met €20,-p/t te verhogen. 

 



Voor prijzen af fabriek komen wij zo spoedig mogelijk bij U terug. 

 

Gelieve met verdere prijsstijgingen uit voorraad en af fabriek op kort termijn rekening te houden. 

 

Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de afdeling verkoop. 

 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, 

verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

Deltastaal      Friesland Staal 
www.deltastaal.nl      www.frieslandstaal.nl 

verkoop@deltastaal.nl     verkoop@frieslandstaal.nl  
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