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Apeldoorn, 6 Oktober 2021 

 

Betreft: Aankondiging prijsverhoging per 11 oktober 2021 

 

Beste relatie, 

 

Helaas moeten wij wederom concluderen dat de markt van de kunststoffen nog altijd niet stabiel is. 

Onder andere stijgende energie-/transportkosten, beschikbaarheid van grondstoffen en wijzigingen 

in wetgeving, zorgen ervoor dat wij worden geconfronteerd met een onvermijdelijke prijsstijging, 

welke wij van onze fabrikanten doorgevoerd hebben gekregen. 

 

Voor bestellingen per 11 oktober 2021 gelden de onderstaande prijs wijzigingen: 

 

Sign kunststoffen  

 

Artikelgroep(en): Omschrijving: Prijsverhoging: 

11 PMMA plaat XT glashelder 5% 

12 PMMA plaat XT opaalwit 1X10 5% 

351 PVC schuimplaat wit mat/mat 7,5% 

353 Eco Panel  7,5% 

354 PVC schuimplaat kleur mat/mat 7,5% 

92 Alupanel/Alusteel plaat 3% 

927 A-lite Signal White matt/matt 3% 

929 Alupanel Smart Signal White gloss/matt 3% 

930 Alupanel Smart color gloss/matt 3% 

 

Industriële kunststoffen 

 

Artikelgroep(en): Omschrijving: Prijsverhoging: 

64 Nylon plaat Op aanvraag 

65 Nylon volstaf Op aanvraag 

67 Delrin plaat Op aanvraag 

68 Delrin volstaf Op aanvraag 

71 Arnite PETP plaat Op aanvraag 
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Helaas is het op dit moment niet mogelijk om prijslijsten af te geven met een prijsniveau dat voor 

langere tijd geldig is. Ook zijn de levertijden van sommige productgroepen onvoorspelbaar en langer 

dan verwacht.  

 

Mocht er iets veranderen in de prijsstelling of de levertijd van de door u bestelde producten dan 

zullen wij dit vermelden op onze orderbevestiging en tevens met u communiceren via e-mail. 

 

Controleer te allen tijde uw orderbevestiging!  

 

Zijn er vragen of mocht u toch liever van tevoren de prijs van uw producten willen ontvangen? 

Neemt u dan contact op met ons sales team op de diverse vestigingen. Wij staan voor u klaar.  

 

Belangrijk ander nieuws: 

 

De DS Groep heeft een aanpassing gemaakt aangaande het minimum orderbedrag, deze is verlaagd 

van € 100,- excl. BTW naar € 35,- excl. BTW per order.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee goed te hebben geïnformeerd en zien uit naar een blijvende  

succesvolle samenwerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Sales Team DS Groep        

Almere, Apeldoorn, Wijchen  

 


