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Aan alle klanten 
T.a.v. de afdeling inkoop 
 
Roosendaal 9 september 2022 
 
Betreft: Prijsverhoging op BEKOMAT, CLEARPOINT-elementen en METPOINT-producten 
 
 
Beste Klant, 
 
Er is geen leuke manier om een prijsverhoging mede te delen. Maar onder de huidige economische 
situatie, zijn wij helaas genoodzaakt om per 1 januari 2023 een algemene prijsverhoging door te 
voeren.  
 
Iedereen is zich bewust van de steeds stijgende kosten voor materialen, energie en logistiek en 
soms leidt het wereldwijd materialentekort tot een inkoop tegen extreme hoge prijzen voor een 
enkele component, of voor het ophogen van de materialenvoorraad. Als gevolg van deze 
maatregelen moeten bedrijven hun marges elke keer weer opnieuw calculeren. 
 
Tijdens zo’n analyse, merkten wij op dat de situatie het ernststigste is voor drie productlijnen: de 
BEKOMAT®, de CLEARPOINT® filterelementen en de METPOINT®-meetapparatuur. In 
overeenstemming met onze Executive Board, zijn wij tot een beslissing gekomen om een 
prijsverhoging voor deze twee productgroepen eerder door te voeren, en dan wel per 1 oktober 
2022. De nieuwe prijslijst met deze updates wordt uiterlijk 23 september verstrekt. Mocht u, 
ondanks alle zorgvuldige voorbereiding, de nieuwe prijslijst niet ontvangen, kunt u deze dan op onze 
website downloaden. Wilt u de prijslijst in Excel ontvangen, stuur dan een mail naar benelux@beko-
technologies.com, of neem contact op met uw regioadviseur. 
 
In de toekomst streven wij naar een stabiele prijssituatie. Met name hopen wij dat het 
materiaaltekort in de toekomst afneemt opdat wij een stabiele prijsstelling kunnen behouden 
gedurende heel 2023, om pas begin januari 2024 een nieuwe prijsverhoging aan te kondigen. 
 
Het spijt ons voor het ongemak dat deze prijsverhoging met zich meebrengt. De huidige tijden zijn 
onzeker en niemand, ook BEKO TECHNOLOGIES, kan ontsnappen uit deze wereldwijde situatie en 
de daaraan gekoppelde gevolgen.  
 
Wij houden u op de hoogte over de aankomende prijsverhoging in januari 2023. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben hierover, vernemen wij uiteraard graag van u. 
 
Hoogachtend, 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
 
 
Martin Vink 
General Manager 


