22 juli 2022
Betreft: Prijsontwikkeling Vlietjonge Staalhandel
Geachte relatie,
In de afgelopen weken hebben de staalprijzen zich nog enigszins verder gecorrigeerd. De
prijsdalingen zijn echter zeer duidelijk aan het afvlakken binnen alle productgroepen en wij
verwachten dat de staalprijzen vanaf dit moment zullen stabiliseren. Wij willen u er nadrukkelijk op
wijzen dat het niet duidelijk is in welke richting de staalprijzen zich zullen bewegen in de komende
maanden. Er is veel onzekerheid in de markt omtrent de energieprijzen en de levering van gas vanuit
Rusland naar met name Duitsland en Italië. Het structureel verminderen van de gastoevoer vanuit
Rusland naar West-Europa zou er toe kunnen leiden dat de industrie gekort gaat worden op gas,
waardoor er productiecapaciteit gaat uitvallen en de kosten voor de resterende productiecapaciteit
fors toenemen. Ook de energieprijzen zouden fors kunnen gaan stijgen. Helaas kunnen wij niet
inschatten of dit werkelijk zal gaan gebeuren en wat de exacte gevolgen zullen zijn.
Vlietjonge Staalhandel geeft een nieuwe brutoprijslijst uit met ingangsdatum maandag 25 juli 2022.
Hiermee komen onze eerder uitgegeven prijslijsten te vervallen. Onze nieuwe brutoprijslijst kunt u
downloaden vanaf onze website.
De wijzigingen die wij als Vlietjonge Staalhandel doorvoeren zijn:
Balkstaal

- € 6,00 / 100kg (- € 60 / ton)

Staf- en stripstaal

- € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton)

Warmgewalste platen

- € 10,00 / 100kg (- € 100 / ton)

Warmgewalste tranenplaten

- € 10,00 / 100kg (- € 100 / ton)

Warmgewalste gebeitste platen

- € 10,00 / 100kg (- € 100 / ton)

Koudgewalste platen

- € 12,50 / 100kg (- € 125 / ton)

Thermisch verzinkte platen

- € 12,50 / 100kg (- € 125 / ton)

Elektrolytisch verzinkte platen

- € 12,50 / 100kg (- € 125 / ton)

Koudgewalste profielen

- € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton)

Kokers en buizen

- 4% (circa € 50 / ton)

Wij blijven u adviseren om in uw aanbiedingen rekening te houden met prijsonzekerheid en sterk
wisselende marktomstandigheden. Wij zullen u in de komende periode zo goed mogelijk blijven
informeren. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Sander van der Paauw
Commercieel Directeur
PS: Voor meer nieuws volg Vlietjonge Staalhandel op https://nl.linkedin.com/company/vlietjonge-staalhandel
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