
   

  

 

Nieuwsbrief mei 2022 
 

19 mei 2022 

Betreft: Prijsontwikkeling Vlietjonge Staalhandel   

Geachte relatie, 

Na de zeer heftige opwaartse prijsbewegingen in maart en april zijn de staalprijzen in de afgelopen 

weken gestabiliseerd. Tegelijkertijd is de beschikbaarheid van staal in alle productgroepen sterk 

verbeterd. Wat hieraan ten grondslag ligt, is een sterke vermindering van de onrust (paniek) die 

ontstond na de Russische inval in Oekraïne, energieprijzen die stabieler zijn en het ontstaan van 

alternatieve routes voor de aanvoer van grondstoffen en coils. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat er bij de staalfabrieken prijscorrecties waarneembaar zijn. Er is echter 

nog steeds sprake van onzekerheid op met name energiegebied wat ervoor zorgt dat staalfabrieken 

erg voorzichtig zijn met het afgeven van lagere prijzen. Dit zal naar onze verwachting ook zo blijven in 

de komende periode. 

Door bovenstaande marktontwikkelingen is het voor Vlietjonge Staalhandel, in de meeste gevallen, 

mogelijk om onze uitgebrachte offertes langer vast te houden dan in de afgelopen periode mogelijk 

was. Ook verstrekken wij desgewenst weer prijs- en kortingsafspraken aan u.  

Wij gaan er vanuit dat de staalmarkt zich verder zal normaliseren in de komende periode als er geen 

onverwachte wendingen zullen ontstaan in het oosten van Europa. Per 20 mei zullen wij onze 

brutoprijslijst dan ook aanpassen. De wijzigingen die wij als Vlietjonge Staalhandel doorvoeren zijn: 

Staf- en stripstaal - € 3,00 / 100kg (- € 30 / ton) 

Balkstaal - € 3,00 / 100kg (- € 30 / ton) 

Warmgewalste platen - € 15,00 / 100kg (- € 150 / ton) 

Warmgewalste tranen platen - € 12,50 / 100kg (- € 125 / ton 

Warmgewalste gebeitste platen - € 17,50 / 100kg (- € 175 / ton) 

Dunne (verzinkte) platen - € 15,00 / 100kg (- € 150 / ton) 

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

Kokers en buizen - 4% (circa € 70 / ton) 

 

Wij blijven u adviseren om in uw aanbiedingen rekening te houden met prijsonzekerheid en 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 

https://nl.linkedin.com/company/vlietjonge-staalhandel

