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Bekijk online

Energie surplus op prijzen gevelstenen en strippen

Beste klant,

Zoals iedereen op dit moment ervaart en/of weet, breken prijzen voor grondstoffen,
ruwe materialen en energie record na record. Iets wat ons als Vandersanden
confronteert met een nooit eerder vertoonde kostenimpact die wij op korte termijn
niet omgebogen krijgen. Hoe graag wij dat ook willen.

Waar wij continu investeren in een verdere verduurzaming van onze bedrijfs- en
productieprocessen, alsmede onze producten, hebben wij op deze energiecrisis en
de daarmee gepaard gaande stijgende energieprijzen geen direct antwoord.

Met de investering in zonnepanelen op al onze fabrieksdaken, onderzoeken naar het
inzetten van waterstof en zelfs een eigen windmolen die we deze zomer nog in
gebruik nemen doen wij er alles aan om onze afhankelijkheid van externe (fossiele)
energiebronnen tot een minimum te beperken.

Op dit moment worden we echter gedwongen om de ongekend hoge kosten voor
energie deels door te berekenen in onze producten. Een tijdelijke maatregel in de
vorm van een surplus op onze 2022 verkoopprijzen. Een surplus die gekoppeld is
aan de gasprijs en die we nauwlettend zullen opvolgen.

In basis zal dit energie-surplus een verhoging van 10% betekenen (met uitzondering
van gesmoorde producten waar we een surplus van 20% zullen hanteren). Een
tijdelijke prijsverhoging die wij met ingang van 1 april 2022 zullen doorberekenen.

Op het moment dat wij deze beslissing hebben moeten nemen, zien wij overigens
een dalende tendens op de energiemarkt voor gas. Wij hopen dat deze tendens zich
voortzet, zodat we mogelijk in de tweede helft van 2022 de surplus kunnen
aanpassen.
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Riemsterweg 300 BE-3740
Spouwen-Bilzen

T (+32) 089 51 01 40 
E info@vandersanden.com

Prijsovergang 
Nieuwe orders, afhalen vanaf 1 april 2022 -> tarieven 2022 + energie surplus

Dus, voor alle nieuwe orders die ons vanaf heden toekomen en die afgehaald
worden vanaf 1 april 2022, zal de “energie surplus” aangerekend worden. Voor
lopende projecten en contracten blijven de speciale voorwaarden geldig. 

Vragen?
Met uw vragen kunt u altijd terecht bij onze Customer Service. Zij bevestigen u
graag de juiste prijzen per bestelling, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jos Achten
Sales Director Belgium Bricks

Get in touch 

Customer Service
Gevel

Voor al uw vragen over onze

gevelstenen, steenstrips en

gevelsystemen.

+32 (0)89 51 01 40 

info@vandersanden.com

 

Customer Service
Kleiklinkers

Voor al uw advies en vragen over

onze kleiklinkers.

+32 (0)3 231 08 21 

kleiklinkers@vandersanden.com
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