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Scherpenzeel, 15-03-2022
Geachte relatie,

Binnen Eenzet Handelsonderneming vinden we het belangrijk om u op de hoogte te
stellen van de actuele situatie op de grondstoffen- en verpakkingsmarkt.

Nadat Covid-19 normale aanlevering van goederen al sterk verstoord had, worden we
vandaag de dag geconfronteerd met de gevolgen van de economische sancties die
genomen worden tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne.

Verschillende grondstofproducenten, maar ook producenten van verpakkingen hebben
aangekondigd tijdelijk hun productiefaciliteiten in die regio te sluiten, waardoor er een
nieuwe, bijkomende druk is ontstaan op de beschikbaarheid van verschillende
basismaterialen zoals grondstoffen welke olie gerelateerd zijn, maar ook
kaliumhydroxide, zuren, solventen en verpakkingen.

De onzekerheid over beschikbare hoeveelheden hebben ertoe geleid dat het vinden
van grondstoffen steeds moeilijker wordt, maar ook nog eens gepaard gaat met sterk
stijgende productprijzen.

Door de impact van de oorlog op de kostprijzen van brandstoffen, wordt ook transport
niet alleen duurder, maar ook beschikbaarheid van chauffeurs wordt een steeds groter
probleem.

Zoals steeds trachten we bij Eenzet de nodige voorzieningen te nemen om de
aanlevering van uw goederen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Toch willen we u

als klant vragen ons hierbij zoveel als mogelijk te helpen en ondersteunen, door met
het volgende rekening te houden:
•

Plaats tijdig uw bestelling(en), zodat onze fabriek de aankopen van grondstoffen
kan inschatten.

•

Houd rekening met voldoende buffervoorraad, zodat dringende leveringen
beperkt kunnen worden.

•

Indien mogelijk versoepel de leveringstijden, zodat onze externe transporteurs
en eigen chauffeur meer flexibiliteit heeft bij het uitleveren.

Intussen zijn we genoodzaakt de prijsgeldigheid van onze offertes te beperken. De
huidige situatie maakt het onmogelijk om op langere termijn de impact op
beschikbaarheid en kostprijs in te schatten.

Wij hopen op uw begrip en zijn ervan overtuigd dat met gezamenlijke inspanningen we
deze moeilijk periode zo goed als mogelijk moeten kunnen overbruggen. Zodra de
situatie stabiliseert en normaliseert, zullen we u hierover uiteraard ook berichten, en
overgaan tot de normale gang van zaken.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zal uw vertegenwoordiger u graag te woord
staan.

Met vriendelijke groet,

Brigitte Nihot
Eenzet Handelsonderneming B.V.

