
   

  

 

Nieuwsbrief april 2021 
 

2 april 2021 

Betreft: Prijsontwikkeling en wijziging prijslijst 6 april 2021 

Geachte relatie, 

Door de ontwikkelingen op de staalmarkt geeft Vlietjonge Staalhandel een nieuwe brutoprijslijst uit 

met ingangsdatum dinsdag 6 april 2021. Hiermee komen onze eerder uitgegeven prijslijsten te 

vervallen. Onze nieuwe brutoprijslijst kunt u downloaden vanaf onze website. 

 

Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief van 17 maart jl. is de marktsituatie bij de coil gerelateerde 

productgroepen (platen, kokers en buizen) zeer extreem. Een groot aantal fabrieken is op dit moment 

uit de markt, wat wil zeggen dat zij geen nieuwe orders accepteren en zelfs geen nieuwe 

aanbiedingen maken. De verhogingen zijn wekelijks zeer fors en de beschikbaarheid neemt verder af. 

De absurde fabrieksprijsverhogingen zijn uitsluitend gebaseerd op een wereldwijde onbalans in vraag 

en aanbod en zijn niet gerelateerd aan stijgende grondstofprijzen.  

Wij verwachten dat deze extreme situatie minimaal blijft aanhouden tot na de zomerperiode, wat wil 

zeggen dat beschikbaarheid een nog groter thema zal gaan worden en de staalprijzen voor coil 

gerelateerde producten fors zullen blijven doorstijgen. 

 

Als we kijken naar de schroot gerelateerde productgroepen (balk- en stafstaal) zien wij dat de 

schrootprijs onveranderd hoog blijft en er sprake is van een prijsstabilisatie op dit moment. 

 

De wijzigingen die wij als Vlietjonge Staalhandel doorvoeren zijn: 

Alle warmgewalste platen  + € 10,00 / 100kg (+ € 100 / ton) 

Alle koudgewalste (beklede platen) + € 15,00 / 100kg (+ € 150 / ton) 

Kokers en buizen + circa  € 9,00 / 100kg (+ € 90 / ton) 

Koudgewalste profielen + € 10,00 / 100kg (+ € 100 / ton) 

 

Wij adviseren u om rekening te houden met prijsonzekerheid in uw aanbiedingen en wij zullen u in de 

komende periode zo goed mogelijk informeren. 

 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling. 
 
 
Sander van der Paauw 
Commercieel Directeur 
 
 

PS: Graag wil ik u attenderen op onze geheel vernieuwde website www.vlietjongestaalhandel.nl. Kijk daar gerust rond 

om een goede indruk te krijgen van Vlietjonge Staalhandel! 
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