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Drunen, 29 januari 2021

Betreft: Algemene prijsaanpassing per 1 april 2021

Geachte relatie,
Met dit schrijven informeren wij u over een tijdelijke prijsverhoging vanaf 1 april 2021.
Helaas zijn we, door de uitzonderlijke opwaartse bewegingen sinds november 2020 op de wereldwijde
staalmarkten, genoodzaakt om voor Q2 en Q3 onze prijzen fors te verhogen. Sinds november 2020 tot
heden zijn de staalprijzen met meer dan 50% gestegen. Naast de prijsstijging is de beschikbaarheid
van staal een groot probleem. Er worden geen prijzen en leveringsdata afgegeven na augustus 2021.
De staalprijzen zijn in 2021 bovengemiddeld afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen. Hoewel er
meerdere oorzaken zijn, is de grootste prijsopdrijver de te verwachte aantrekkende industrie nu er
wereldwijd vaccinatie programma’s tegen COVID-19 worden uitgerold. De aantrekkende auto-industrie
en de verminderde capaciteit in de Europese staalfabrieken vormt een additioneel prijsopdrijvend
effect. Tot slot leiden de verschillende snelheden waarin de industrie in diverse regio’s ter wereld
opstarten tot een verstoring van het mondiale zeevracht en container vervoer, hetgeen leidt tot beperkt
en duur transport vanuit met name Azië.
De onzekerheid of er überhaupt staal beschikbaar is na Q3 noopt tot een “kopen wat je kopen kan”mentaliteit. Hetgeen de prijzen nog verder onder druk zet.
Tijdelijke prijsverhoging per 1 april tot en met 30 september
-

Buizen rond/ovaal*:
Hulpstukken rond/ovaal*:
Stalen beugels:
Dampdicht:
Instortkanaal:
Instort hulpstuk:
Rechthoekig lengtes:
Rechthoekig vormstuk en registerklep:

14 %
7%
7%
10 %
12 %
7%
9%
7%

* Aluminium, PU-gecoat en RVS kanaalwerk: op aanvraag
De percentages gelden op basis van de bruto prijslijst Q1 2021 en als netto prijsverhoging voor onze
klanten die netto prijzen voeren.

We adviseren al onze klanten om geen lange termijn afspraken met betrekking tot de staalprijzen aan
te gaan en waar mogelijk in te zetten op onze duurzame alternatieven zoals R-Vent SPEED Thermo
Duct in- en outdoor (stijg)kanalen en Climate Recovery producten welke in prijs gelijk blijven. Neem
met betrekking tot deze beide productgroepen contact op met uw vertegenwoordiger zodat dekking en
productiecapaciteit op de behoefte kan worden afgestemd.
We begrijpen de pijn die dit veroorzaakt voor u en uw klanten. We willen benadrukken dat er nu sprake
is van een uitzonderlijke mix van factoren welke leiden tot deze prijsverhoging. We hopen dat deze
verhogingen tijdelijk zijn.
Met betrekking tot de staalsituatie zijn er enkele lichtpunten. De nieuwe langere lockdown maatregelen
in diverse landen vertalen zich reeds in lagere wereldwijde groei projecties van het IMF. De Europese
auto-industrie loopt extra vertraging op in zijn productieopschaling door gebrek aan chips. Daarnaast
horen wij geluiden dat zowel Arcelor Mittal in Genk en Bremen als Voestalpine in Donawitz extra
productie lijnen in operatie aan het nemen zijn. De vraag is of en hoe snel deze ontwikkelingen zich
doorvertalen naar lagere staalprijzen en betere beschikbaarheid.
Eind juli hopen we meer inzicht te kunnen geven in de prijzen voor Q4 2021. Indien de
omstandigheden het toelaten zullen we bij eerdere normalisatie / sterke daling van de staalprijzen zo
snel mogelijk teruggaan naar de oude condities.
In de bijlage(s) vindt u het complete overzicht van de prijswijzigingen per productgroep. Onze nieuwe
digitale prijslijsten zijn vanaf eind maart beschikbaar via Artikelbeheer.nl en 2BA.
Onze offertes hebben een geldigheid van 1 maand. Offertes met een looptijd tot en met 28 februari
2021 zullen derhalve tegen oude condities worden afgehandeld met als uiterlijke uitlevering 31 maart
2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee op een juiste en correcte wijze te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van onze binnen-, en/of
buitendienst.
Met vriendelijke groet,
espi B.V.

Bergschenhoek Groep B.V.

Bert Hovius
Manager Vespi

Jeroen Rook
CEO
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Bijlage 1:

Prijsaanpassingen per 1 april 2021 op overzicht Vespi per 1 januari 2021

Artikel(sub)groep Omschrijving

Percentage

1

R-Vent Buizen Sendzimir verzinkt

2

R-Vent RVS buizen en hulpstukken

Op aanvraag

14,00%

4

R-Vent Aluminium buizen en hulpstukken

Op aanvraag

5.10

R-Vent Isol Buizen

14,00%

5.20+

R-Vent Isol hulpstukken

7,00%

6.10

R-Vent Ovaal kanalen

14,00%

6.20+

R-Vent Ovaal vormstukken

7,00%

7.10

R-Vent Instortkanalen

12,00%

7.20+

R-Vent Instort hulpstukken

7,00%

8

R-Vent Flexibele slangen en accessoires

9

Lindab Safe hulpstukken

7,00%

10

R-Vent Hulpstukken

7,00%

11

R-Vent Safe hulpstukken

7,00%

12

R-Vent Safe plooibochten

Uitlopend assortiment

13

R-Vent Plooibochten

Uitlopend assortiment

15

R-Vent SPEED Thermo Duct, in- en outdoor geïsoleerde kanalen

17

R-Vent Dampdicht geïsoleerde buizen

10,00%

17

R-Vent Dampdicht geïsoleerde hulpstukken

10,00%

18

Climate Recovery, geïsoleerd luchtkanaalsysteem

Geen verhoging

29

R-Vent VFA clean air solutions

Geen verhoging

30

Metu Inspectiedeksels en kanaalverbindingen

7,00%

R-Vent Bevestigings- en afdichtingsmaterialen (staal)

7,00%

31.10/11/12/80
31 overig

R-Vent Bevestigings- en afdichtingsmaterialen (overig)

Geen verhoging

Geen verhoging

Geen verhoging

37

Lindab Transfer, luchtkanaalsysteem

7,00%

38

R-Vent Marine, geïsoleerd maritiem luchtkanaalsysteem

12,00%

41

R-Vent Luchtverdeelapparatuur volume regelaars

7,00%

R-Vent Roosters, voorraadprogramma

7,00%

61

Vespi rechthoekige kanalen

9,00%

61

Vespi rechthoekige vormstukken

7,00%

62

Vespi rechthoekige onderdelen en bewerkingen

7,00%

63

Vespi rechthoekige registerkleppen

7,00%

42.10
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