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Levertijden: 
 
Zoals wellicht bij u bekend, zijn de prijzen van het transport vanuit het verre Oosten het 
afgelopen jaar flink gestegen. Voor velen die hun producten daar vandaan halen, was dit 
een reden om per afgelopen januari de prijzen te verhogen. 
 
Wij hebben onze prijzen echter niet verhoogd. In de tussentijd kwam de euro namelijk veel 
sterker te staan ten opzichte van de dollar. Daarnaast werd verwacht dat de prijzen na het 
Chinees Nieuwjaar wel weer iets zouden zakken, alhoewel het oude niveau van begin 2020 
wellicht nooit meer gehaald zal worden.   
 
Inmiddels doen zich echter de volgende situaties voor: 

1. De dollar staat nog steeds gunstig, maar…. 
2. We krijgen van de productielocaties om die reden nu hogere prijzen. 
3. De prijzen van het transport zijn inmiddels met een factor 7 gestegen t.o.v. een jaar 

geleden. 
4. Goederen die wij bestellen, staan klaar om verscheept te worden, maar er zijn geen 

lege containers. 
5. Wanneer het lukt om containers te vinden, is het een uitdaging om een plek op de 

boot te krijgen. 
6. Deze week werd bekend dat de havens in China zijn gesloten vanwege COVID-19. 

Er wordt op dit moment helemaal niets verstuurd en we hebben geen idee hoelang 
dit gaat duren. 

 
Er is gelukkig geen sprake van een schaarste van goederen of productiecapaciteit, enkel 
van transport. Hier kan en zal op geanticipeerd worden, maar dit heeft tijd nodig. 
 
We zien nu dat levertijden oplopen en dat de levertijden die wij opgeven, ook nog eens flink 
kunnen fluctueren. Wij anticiperen en informeren u zo goed als we kunnen en realiseren ons 
dat we u soms wellicht toch teleur moeten stellen. Wij begrijpen dat orders dan soms 
geannuleerd worden.  
 
Wij raden u in deze situatie aan om op tijd en voldoende te bestellen. 
 
Prijzen: 
 
Al lange tijd zijn wisselingen in de collectie voor ons de belangrijkste reden om een nieuwe 
prijslijst te sturen. De afgelopen jaren hebben wij onze prijzen nauwelijks verhoogd.  
 
Gezien de huidige ontwikkelingen ontkomen we er helaas niet aan om toch onze prijzen aan 
te passen. De prijsverhogingen waar wij mee te maken hebben, schommelen tussen de 5% 
en de 15% (afhankelijk van de waarde van het artikel en de hoeveelheid die we op een pallet 
kunnen vervoeren). 
 
Wat dit precies op artikelniveau gaat betekenen, wordt nu uitgewerkt. Deze informatie 
ontvangt u zo spoedig mogelijk. Voor alle orders die we voor 01-08-2021 ontvangen, geldt 
de huidige prijs. Voor orders vanaf deze datum geldt de nieuwe prijs. 
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