
 Ref.: Update energie- en grondsto�oeslag  Aalst, 25 mei 2022 

 Beste klant, 

 Op maandelijkse basis evalueren wij de energietoeslag van maart. Ook voor de komende periode blij� het 
 helaas noodzakelijk om de toeslag op de facturen door te voeren. De huidige omstandigheden vragen 
 echter om een update van de energietoeslag bij twee van onze productgroepen. 

 Voor alle orders die wij vanaf  1 juni 2022  uitleveren, zijn volgende energie- en grondsto�oeslagen van 
 toepassing: 

 ●  Betondakpannen en hulpstukken :  10%  (was 6%) 
 ●  Kleidakpannen en hulpstukken :  15% 
 ●  Stalen dakpanelementen (AeroDek):  15% 
 ●  Bitumen en Universal dakproducten :  15%
 ●  Daksysteemcomponenten :  10% 

 Daarnaast houden we eraan om u op de hoogte te houden over de huidige  levertermijnen  . 

 Aanvullend op de eerder gecommuniceerde beschikbaarheid van de keramische dakpannen, loopt ook de 
 levertermijn voor  Postel 20  momenteel op tot 12 weken. 

 BMI Benelux - Keramische dakpannen por�olio - per 25 april 2022 

 Dakpanmodel  Kleur  Ar�kelnr  Fabriek 

 OVH 206 (Bruegel)  Belgisch blauw naturel  15509  Woerden 
 “  Zwart glazura edelengobe  27442  “ 

 VH-Variabel (Breitner)  Belgisch blauw naturel  16213  “ 
 “  Zwart glazura edelengobe  27404  “ 

 VH-Variabel (Ruysdael)  Natuurrood naturel  16041  Tegelen 
 “  Double black edelengobe  27634  “ 
 “  Matzwart mat verglaasd  16258  “ 
 “  Gitzwart glanzend verglaasd  29351  “ 

 DNH-V  Natuurrood naturel  29845  “ 
 “  Grafietgrijs engobe  29874  “ 
 “  Double black edelengobe  30385  “ 

 Kruispan  Alle kleuren  Tegelen/Woerden 
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 Voor bovenstaande producten uit  Woerden en Tegelen  dient u bij orders nog steeds rekening te houden met een 
 lever�jd van 12 weken  . We zullen u blijven informeren  over verbeteringen in de beschikbaarheid en lever�jd die 
 wij in de komende maanden realiseren, zodat u steeds kunt werken met de actuele beschikbaarheid en lever�jden. 

 Betondakpannen por�olio 
 U kunt uiteraard wel nieuwe bestellingen voor ons complete betondakpannen assor�ment plaatsen. 
 Lever�jden voor betondakpannen vanuit onze fabriek in Tessenderlo bedraagt  4 weken  . 

 Indien  u  graag  meer  informa�e  wenst  of  vragen  hee�,  kan  u  contact  opnemen  met  de  Account  Manager  uit 
 uw regio. 

 BMI Monier 

 Met vriendelijke groeten, 

 Daisy Saeys 
 Sales Director BMI Belgium 
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