12 januari 2021
Betreft: Prijsontwikkeling en wijziging prijslijst 13 januari 2021
Geachte relatie,
Door de ontwikkelingen op de staalmarkt geeft Vlietjonge Staalhandel een nieuwe brutoprijslijst uit
met ingangsdatum woensdag 13 januari 2021. Hiermee komen onze eerder uitgegeven prijslijsten te
vervallen. Onze nieuwe brutoprijslijst kunt u downloaden vanaf onze website.
Zoals eind december met u gecommuniceerd laten de grondstofprijzen voor staal op dit moment een
extreme stijging zien. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn schaarste van schroot, sterk stijgende
ijzerertsprijzen en hoge zeetransport prijzen. Ook is er schaarste in met name coils waaruit platen en
kokers/buizen geproduceerd worden. Een belangrijke oorzaak hiervoor is een sterk economisch
herstel in Azië en een achterblijvende productiecapaciteit bij de staalfabrieken. Al deze factoren bij
elkaar zorgen voor een wereldwijde prijsexplosie van staalprijzen.
Ik schreef u dat aan het einde van 2020 veel staalfabrieken geen inkoopprijzen meer afgaven aan ons
als staalhandelaar. Inmiddels doen een aantal (niet alle) staalfabrieken dat wel weer. De afgegeven
prijzen zijn fors hoger dan wij hadden verwacht aan het einde van het 2020. Onze inkoopprijzen zijn,
bij de schroot gerelateerde producten, vanaf eind november met circa 200 euro / ton gestegen. Bij
met name de platen constateren wij een schaarste. De plaat gerelateerde producten zijn dan ook met
circa 300 euro / ton gestegen vanaf de zomerperiode. Wij ontkomen er dan ook niet aan om deze
stijgingen te moeten doorrekenen in onze verkoopprijzen.
De wijzigingen die wij als Vlietjonge Staalhandel doorvoeren zijn:
Balkstaal:

+ € 8,00 / 100kg (+ € 80 / ton)

Staf en Stripstaal:

+ € 8,00 / 100kg (+ € 80 / ton)

Alle warmgewalste platen

+ € 9,00 / 100kg (+ € 90 / ton)

Alle koudgewalste (beklede platen)

+ € 9,00 / 100kg (+ € 90 / ton)

Kokers en Buizen

+ circa 11% (+ circa € 90 / ton)

Koudgewalste profielen

+ € 9,00 / 100kg (+ € 90 / ton)

Onze verwachting is dat de onderliggende oorzaken voor deze prijsstijgingen op korte termijn niet
zullen zijn opgelost en voorzien dan ook verdere prijsstijgingen. Wij adviseren u om hiermee rekening
te houden in uw aanbiedingen en proberen u in de komende periode zo goed mogelijk te informeren.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.
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