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Tariefverhoging Thermobloc, Lambdabloc en

gevelstenen / Energietoeslag Thermoblokken

Geachte klant,

Via deze weg wensen we u te informeren over een wijziging van onze tarieven voor

het gamma Thermoblokken, Lambdablokken vanaf 01/09/2022. Voor gevelstenen

gelden de nieuwe tarieven voor nieuwe bestellingen vanaf heden. Deze

prijsverhoging hebben wij weten te beperken tot +5%. 

De voorbije maand stegen de Europese gasprijzen met ongeveer 75%. Deze stijging

wordt veroorzaakt door de grote waarschijnlijkheid dat er gastekorten zullen optreden

in Europa ten gevolge van het gereduceerd aanbod van Russisch gas. Alle indicaties

wijzen erop dat deze stijging zich zal doorzetten naarmate we de winter naderen.

Hierdoor zijn we genoodzaakt om ook de verkoopprijzen van onze producten te

verhogen. 

Daarnaast zien we ons verplicht om de energietoeslag voor Thermoblokken

tijdelijk van 20€/pallet naar 35€/pallet te verhogen. De tijdelijke verhoging van de

energietoeslag is van toepassing op alle afhalingen vanaf 01/09/2022. Van zodra de

energieprijzen zich terug stabiliseren zullen ook wij de energietoeslag herzien in uw

voordeel. 

Mocht u hierover nog praktische vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij uw

vertrouwde contactpersoon.

Met de meeste hoogachtiging, 

Maxime Busschaert

Sales director 

De Ploegsteert Groep is een toonaangevend producent van bouwmaterialen, en

omvat 3 bedrijven. Elk van hen functioneert als een zelfstandige entiteit met eigen
aanspreekpunten en speci�eke productkennis:

De Steenbakkerijen van Ploegsteert nv (sinds 1922) produceren al bijna 100
jaar keramische bouwmaterialen (snelbouwstenen, gevelstenen, gewelven

en lateien) en bieden ook innovatieve bouwoplossingen aan.
Prefaxis nv (sinds 2012) groepeert onze prefab oplossingen: holle

betonwanden en keramische prefab muren.
Douterloigne beton nv (sinds 2020) is uw partner in betonnen welfsels.

De familiale groep stelt 230 mensen te werk op 4 productiesites in België. We
verdelen onze producten hoofdzakelijk op de Belgische, Franse, Nederlandse markt

en in het Verenigd Koninkrijk.
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