Beste klant,
Nog meer dan tijdens de covid-periode worstelen onze grondstofleveranciers met sterke
bevoorradingsproblemen, die voornamelijk te wijten zijn aan de oorlog in Oekraïne. Dit conflict in
Oost-Europa begint meer en meer door te wegen op de grondstoffenmarkt en heeft tevens geleid tot
ongekende prijshoogtes voor brandstof en energie. Deze prijsstijgingen hebben onmiddellijk impact
op zowel onze productiekosten als transportkosten van stortklaar beton & gestabiliseerde mengsels.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om al op korte termijn onze betonprijzen aanzienlijk te verhogen.
Concreet betekent dit voor de leveringen vanaf 01 mei 2022 :
Prijsstijging stortklaar beton, mortel & chape
10,00 €/m³
Prijsstijging stabilisé
6,00 €/m³
Tarief pomp 24m wordt gelijkgesteld met het tarief van een pomp 32m
Vanaf mei zullen wij ook polier- & wandrecepten kunnen leveren onder onze BENOR
certificatie. Voor deze toepassing zal er een extra meerprijs worden aangerekend:
- Polierrecept
JJZPoli
1,25 €/m³
- Wandrecept
JJZWand
1,25 €/m³
- Pomp Polirecept leidingen > 50m
JJZPPoli
2,50 €/m³
Voor meer info omtrent de toepassingen, mag u steeds contact opnemen met onze
betontechnoloog.
Aangaande de verhoogde transport & energiekosten op onze grondstoffen zullen wij een variabele
transport/energietoeslag aanrekenen waarvan de detailberekening op verzoek verkrijgbaar is.
Deze variabele kost zal maandelijks herzien worden. Voor leveringen vanaf mei zal deze 2,00 €/m³
bedragen.
Het is voor ons niet mogelijk om uw huidige contractvoorwaarden te handhaven. We wensen hierbij
ook te benadrukken dat ons bedrijf een substantieel deel van deze gestegen kosten zelf ten laste heeft
genomen en ook zal nemen in de toekomst.
Gezien de onvoorziene en onvoorspelbare omstandigheden kunnen wij u spijtig genoeg geen
garanties geven aangaande verdere prijsverhogingen, mogelijks later dit jaar. Wij behouden ons dan
ook de prijzen verder aan te passen, indien de situatie dit vereist.
Wij blijven streven voor een optimale dienstverlening en kwaliteit van onze producten en danken
jullie voor het blijvend vertrouwen in ons bedrijf.
Bedankt voor het begrip.
Met vriendelijke groeten,
Team J. Janssens & Zonen

Heihoefke 1, 2960 Sint-Lenaarts
Tel.: 03 313 03 51 (bouwmaterialen) | Tel.: 03 313 85 81 (beton)
www.janssensbouwmaterialen.be | info@josjanssens.be

