Havelte, 17-03-2022
Geachte,
Het zal u niet zijn ontgaan dat de prijzen van grondstoffen en materialen
wereldwijd de laatste paar maanden (fors) zijn gestegen en dat levertijden van
materialen en grondstoffen oplopen door geringe beschikbaarheid. Dit raakt de
gehele bouwwereld en de leveranciers van bouwmaterialen en grondstoffen.
Het gevolg hiervan is dat ook Multiline Markering BV deze gevolgen ondervindt.
Deze onzekere en gespannen situatie is sinds de inval door Rusland in Oekraïne nog onzekerder
geworden en de al fors gestegen prijzen van gas en olie zijn sinds de inval tot extreme hoogte
gestegen.
Multiline Markering BV ontkomt er niet aan deze gestegen prijzen in rekening te gaan brengen, ook
op lopende overeenkomsten. Multiline Markering BV is daartoe gerechtigd op grond van [par. 47
UAV / par. 44 lid 1 letter c UAV-GC 2005 (1). Als goed opdrachtnemer vindt Multiline Markering BV
het gewenst u voor deze onvermijdelijkheid te waarschuwen, zodat u in de gelegenheid wordt
gesteld daarop te anticiperen in uw eigen organisatie of de werkzaamheden aan te passen.
Een van de producten die in het bijzonder getroffen wordt door genoemde prijsstijgingen is gas. De
prognoses laten zien dat deze trend nog niet voorbij is en dat nog niet te overzien is of deze situatie
zich voor langere tijd zal voordoen. Multiline Markering BV verwacht een onverminderd gespannen
marktsituatie zodat een verdere stijging van de gasprijs en de daarmee vervaardigde materialen niet
kan worden uitgesloten. De prijsstijgingen voor dit product vallen nu al buiten de bandbreedte van
de gangbare indexen.
In onderstaande grafiek kunt u de prijsontwikkelingen van het gas van afgelopen jaar volgen. De
trend is hierin duidelijk zichtbaar. De bron van de grafiek is eveneens weergegeven:

Bron: Eneco, https://www.eneco.nl/inspiratie/verwachting-energieprijzen

Daarnaast is als gevolg van de schaarste aan grondstoffen en bouwmaterialen
helaas ook niet uit te sluiten dat de normale levertijden van
wegmarkeringsmaterialen niet meer gehaald gaan worden.
Multiline Markering BV volgt deze situatie op de voet en doet haar uiterste best
om de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen en bouwmaterialen op
peil te houden.
Een van de producten ook getroffen wordt door genoemde prijsstijgingen is
brandstof. De prognoses laten zien dat deze trend nog niet voorbij is en dat
nog niet te overzien is of deze situatie zich voor langere tijd zal voordoen. Dit
ondanks de toegezegde verlaging van accijns op brandstoffen door onze overheid. Multiline
Markering BV verwacht een onverminderd gespannen marktsituatie zodat een verdere stijging van
de brandstofprijs en de daarmee vervaardigde materialen niet kan worden uitgesloten.
In onderstaande grafiek kunt u de prijsontwikkelingen van de dieselprijs van afgelopen jaar volgen.
De trend is hierin duidelijk zichtbaar. De bron van de grafiek is eveneens weergegeven:

Bron: Evofenedex, https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs

Multiline Markering BV is hierdoor genoodzaakt om een toeslag voor brandstof
te berekenen op de uitgevoerde werken. Dit zal ingaan per 21-03-2022.
Als gevolg van de extreme situatie zal de prijs van al onze producten met 10%
stijgen met ingang van 01-04-2022.
Mocht u hier problemen door ondervinden betreft afrekening van uw projecten
dan vernemen wij dit graag zodat wij samen naar een oplossing kunnen
zoeken.
Multiline Markering BV vertrouwt u hiermee geïnformeerd te hebben en kijkt uit naar de voortzetting
van onze prettige en langdurige samenwerking.
Met Vriendelijke groet,

Sananda Groenendijk
Bedrijfsleidster

