
   

  

 

Nieuwsbrief september 2021 
 

29 september 2021 

Betreft: Prijsontwikkeling en wijziging prijslijst 30 september 2021 

Geachte relatie, 

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

met ingangsdatum donderdag 30 september 2021. Hiermee komen onze eerder uitgegeven 

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

 

Na de extreme prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar zijn de staalprijzen gedurende de 

zomerperiode gestabiliseerd. Wij constateren dat de beschikbaarheid is verbeterd en dat uitsluitend 

de levertijden op plaatmateriaal nog iets langer zijn dan normaal. Aan de grondstoffenkant zien wij 

een daling in zowel ijzererts als schroot. Daarentegen zijn in de afgelopen periode de energieprijzen, 

cokes en vrachtkosten zeer fors gestegen voor de staalfabrieken. U kunt zich wellicht ook voorstellen 

welke uitdagingen een staalfabriek heeft op het gebied van CO2-reductie en de investeringen die 

hieraan verbonden zijn. Het is dan ook zeer lastig in te schatten wat op dit moment een reële 

staalprijs zou moeten zijn. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat de oude manier van het bepalen 

van de staalprijzen, uitsluitend op basis van ijzererts en schroot, beslist niet meer van deze tijd is. Er 

zijn veel meer invloeden die de staalprijs extreem beïnvloeden. 

 

De verbeterde beschikbaarheid en de daling van de grondstofprijzen op dit moment, zorgen er wel 

voor dat de staalprijzen enigszins onder druk staan en dat de overreactie van de eerste helft van dit 

jaar, in de komende periode, wat gecorrigeerd gaat worden.  

 

Gezien deze inkoopontwikkeling passen wij dan ook onze brutoprijslijst aan. De wijzigingen die wij als 

Vlietjonge Staalhandel doorvoeren zijn: 

Staf- en stripstaal - € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton) 

Balkstaal - € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton) 

Alle warmgewalste (gebeitste) platen - € 4,00 / 100kg (- € 40 / ton) 

Koudgewalste platen - € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton) 

Elo en Thermisch verzinkte platen - € 5,00 / 100kg (- € 50 / ton) 

Kokers en buizen -  4% (circa € 35 - € 40 /ton) 

 

Wij blijven u adviseren 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: Voor meer nieuws volg Vlietjonge Staalhandel op https://nl.linkedin.com/company/vlietjonge-staalhandel 
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