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Alle BEKO TECHNOLOGIES klanten 
T.a.v. afdeling inkoop/administratie 
 
 
 
Roosendaal, 20 januari 2022 
 
 
Betreft: Aankondiging prijsverhoging per 1 maart 2022 
 
 
Beste klant,  
 
Wereldwijd worden alle bedrijven geconfronteerd met stijgende prijzen van grondstoffen, 
transport, brandstoffen, elektronica-componenten, etc. Vanwege deze prijsontwikkelingen 
zijn wij helaas genoodzaakt om ook in 2022 een prijsverhoging door te voeren. Wij 
verwachten wel dat het bij slechts één prijsaanpassing blijft in 2022. 
 
Na intensief beraad zijn wij tot de volgende beslissing gekomen: 
 
Met ingang van 1 maart 2022 voert BEKO TECHNOLOGIES B.V. per productgroep een 
specifieke vastgestelde prijsverhoging zoals hieronder weergegeven. 
 
BEKOMAT®  3,7%  DRYPOINT® AC 3,5%   
ÖWAMAT®  2,7%  DRYPOINT® M 2,5% 
BEKOSPLIT®  3,7%  CLEARPOINT® 3,7% 
BEKOBLIZZ®  4,0%  METPOINT®  3,7% 
DRYPOINT® RA 4,5%  BEKOKAT®  3,0% 

 
Het is voor BEKO TECHNOLOGIES belangrijk dat wij u innovatieve oplossingen en 
marktgeoriënteerde producten kunnen blijven leveren, gepaard met de ondersteuning, 
communicatie en service, passend bij de industrie-eisen van tegenwoordig. 
 
Dit jaar hebben wij onze marktleider BEKOMAT® als netwerk adaptieve condensaatafvoer 
BEKOMAT® i4.0 gelanceerd en wij verwachten verdere spannende ontwikkelingen later dit 
jaar. 
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Wilt u deze prijsverhoging en uw condities bespreken? Neem dan contact op met uw 
regioadviseur.  
 
Op dit moment kunt u de nieuwe prijzen in een Excelbestand toegestuurd krijgen.  
Binnenkort zal de pdf prijslijst gereed zijn. Deze sturen wij u op verzoek toe. 
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor de samenwerking en zakelijke toewijding aan 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. en wij vertrouwen erop dat onze producten en diensten nog 
altijd aan uw eisen op het gebied van kwaliteit, werking en waarde voldoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
 
 
Martin Vink 
General Manager 
 


