Geachte Rela�e,
Sinds enkele maanden zijn er bijzondere ontwikkelingen gaande op de wereldmarkt, welke een risico
vormen voor de materiaalbeschikbaarheid en een zware impact hebben op prijsniveaus van de
grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van onze reinigingsmiddelen.
De zorgelijke marktsitua�e wordt veroorzaakt door een combina�e van factoren, zoals:
Force majeure bij grondstofproducenten,
Uitval van produc�ecapaciteit voor onderhoud,
Hoge containerkosten door schaarste en daardoor hoge transportkosten,
Lage voorraadniveaus door de Corona crisis,
Hogere prijzen die grondstofproducenten in andere con�nenten kunnen behalen,
Verminderde productie in raffinage van ruwe olie en verminderde productie van grondstoffen in
het algemeen zorgen voor schaarste op de grondstoffenmarkt.
Tegelijker�jd is de vraag op de wereldmarkt naar verpakkingsmaterialen en grondstoffen in het
algemeen nog al�jd s�jgende. Bijvoorbeeld China hee� door economische groei na de Corona crisis
een sterk aanzuigende werking wat schaarste en prijsopdrijving verzwaart. Er lijkt voorlopig ook nog
geen einde in zicht te zijn.
Als leverancier van zeep- onderhouds- en reinigingsmiddelen zijn onze fabrieken afhankelijk van
aanvoer van grondstoffen en verpakkingsmaterialen uit diverse sectoren en con�nenten en zijn wij in
de afgelopen drie maanden geconfronteerd met extreme prijsverhogingen voor vrijwel alle
producten.
Tot nog toe hebben wij alle prijsverhogingen zoveel mogelijk kunnen absorberen en zoveel gebruik
gemaakt van onze buffers of van alterna�even en hebben wij extra ingekocht, maar de rek is er nu
uit en de signalen uit de markt worden steeds duidelijker: voorlopig blij� schaarste en prijsopdrijving
aan de orde en daarom hebben wij moeten besluiten om een (�jdelijke) prijsverhoging door te
voeren.
Wij hebben deze beslissing zo lang mogelijk uitgesteld, maar zien nu geen andere mogelijkheid meer
dan een noodzakelijke prijsverhoging door te voeren.
Om de kwaliteit, con�nuïteit en leverbetrouwbaarheid van onze producten zoveel mogelijk te
waarborgen zien wij ons helaas daartoe gedwongen. In het ruim 75-jarige bestaan van Eenzet is een
extreme situatie als deze nog nooit voorgekomen. Het is dan ook zeer tegen onze zin dat wij deze
tussen�jdse prijsverhoging noodgedwongen moeten doorvoeren. Tevens benadrukken we dat het
een �jdelijke maatregel betre�, die zal worden aangepast zodra dat kan.

Concreet betekent het dat alle prijzen stijgen met 5% met ingang 1 april a.s.
Reeds beves�gde orders worden aan de beves�gde prijs uitgevoerd.
Helaas kunnen we op dit moment niet voorzien of deze verhoging op de lange termijn ook dekkend
is, dus wij kunnen geen enkele toezegging doen over de houdbaarheid ervan. Er zal opnieuw
aangepast worden op het moment dat de situa�e er om vraagt, in zowel negatieve als posi�eve zin.
Momenteel zijn leveranciers van belangrijke grondstoffen en verpakkingsmaterialen niet al�jd in
staat om volledig te voldoen aan de leververplich�ngen. Orders worden maandenlang uitgesteld of
zelfs geannuleerd en zelfs prijzen van lopende orders worden tussen�jds verhoogd.
We willen benadrukken dat we er alles aan doen om onze producten steeds op tijd binnen te krijgen
en product leveringsverstoringen tot een minimum te beperken, ondanks de instabiele marktsitua�e.
Toch verzoeken wij u er rekening mee te houden dat, ondanks al onze inspanningen het mogelijk is
dat de levering van sommige van onze producten de komende maanden kan worden vertraagd of
onderbroken. In dat geval bieden wij u waar mogelijk een alterna�ef aan.
Wij blijven de marktontwikkelingen nauwle�end volgen en zullen u opnieuw informeren zodra daar
aanleiding toe is.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze en mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht nog
vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Eenzet Handelsonderneming BV

B.I. Nihot

