Beste Lezers,
Zoals afgesproken deze 2e nieuwsbrief dit jaar. Een nieuwsbrief waarmee we hoopten te kunnen
vertellen dat de prijzen toch iets gedaald zijn, maar helaas. Want tot onze grote schrik zijn de prijzen
niet gedaald, maar schrikbarend gestegen.
Wat is er aan de hand?
Aldus de fabrikanten is de vraag erg hoog en blijven de kosten stijgen. En het maakt niet uit bij welke
leverancier we informeren we krijgen steeds het zelfde te horen. Sterker nog er zijn meerdere
leveranciers die al aangeven dat we in augustus nog maar eens contact met ze moeten opnemen
omdat ze tot dan al uitverkocht zijn. Het is een gekke situatie omdat normaliter in deze periode de
fabrikanten weinig afname is en de voorraden zich bij hun zich opstapelen. Dit jaar dus niet. I.v.m.
het weer merken we dat vele van u de kachel weinig of niet aan hebben staan en dat geld voor heel
veel gebieden, daar kan deze hoge vraag dan ook niet weg komen. Zelf vermoeden wij dat het mede
komt door de bio centrales. Om energie op te wekken gaat daar met gemak een schip vol met pellets
per dag de ovens in.
Onze acties
Zoals al eerder aangegeven hebben wij al met heel veel verschillende bedrijven contact gehad. Ook
met de tips van diverse klanten zijn wij druk bezig geweest, dank voor het meedenken hierin! Helaas
vangen wij steeds bod, of men reageert niet, of men geeft aan (voorlopig) geen voldoende voorraad
te hebben voor nieuwe klanten, of de prijzen zijn nog vele malen hoger als de prijzen van onze
huidige pellets. Uiteraard blijven wij deze en andere bedrijven benaderen in de hoop een mooie
pellet voor een mooie prijs te kunnen leveren aan u als klant.
Ondanks de moeilijke leveringen staat er voor deze week een levering van de Tartak pellets in
bestelling en zijn we toch aan het kijken naar een vracht met big bags. Daarnaast is de eerste levering
van de Premium Selection onderweg naar ons. De planning is dat er in totaal 4 vrachtauto’s Premium
Selection deze kant op komen. Dit houd in dat we bij de fabrikant ingeschreven staan voor deze
vrachten en zodra er 1 beschikbaar is deze ook deze kant op komt. De Excellent Selection pellets
kunnen momenteel niet geproduceerd worden i.v.m. de kapotte mal van 6 mm. Nogmaals neem
nooit een pellet met een diameter van 8 mm., onze kachels en ketels in Nederland kunnen deze
diameter niet aan! We hebben wel duidelijk het verzoek bij de fabrikant neergelegd z.s.m. contact
met ons op te nemen zodra de 6 mm. Excellent Selection pellets beschikbaar is.

Nog even een puntje…
We krijgen nog wel eens van klanten te horen dat dit mooie tijden zijn voor ons als pellet handelaar.
We kunnen immers mooie prijzen vragen, want er is toch heel veel vraag en steeds minder aanbod.
Helaas is niets minder waar. Onze marges zijn in de jaren, dus ook dit jaar, niet hoger geworden.
Sterker nog wij hebben periodes in het afgelopen seizoen een deel van de prijsstijging voor onze
rekening genomen. Dan hebben we het nog niet over de extra uren en hoofdbrekers van het
afgelopen jaar. Dus nee voor ons in elk geval geen mooie tijden.
Wij stoppen niet!
Wat we horen en zien is dat vele bedrijven om ons heen stoppen met
de verkoop van pellets. Vaak levert dit ook de vraag op aan ons om
niet te stoppen. Zolang er vraag blijft naar pellets bij ons zullen wij
door blijven gaan! Of we het hele jaar door pellets op voorraad
hebben en niet weer met wachtlijsten moeten werken kunnen we
niet beloven. Daarvoor zijn we i.v.m. de grote hoeveelheid pellets die
we momenteel verkopen en de hoge inkoopprijzen toch afhankelijk
van onze aanvoer. Aan u de vraag om op tijd uw vooraard bij te vullen
of op tijd te bestellen, zeker als u volledig afhankelijk bent van pellets.
De prijzen
Omdat de prijzen nog steeds snel wijziging, kunnen we u momenteel geen prijzen aanbieden via deze
nieuwsbrief. Hou goed onze website in de gaten voor de prijzen, maar ook voor de soorten pellets en
voorraden. Hopelijk kunnen we u volgend jaar wel een mooie zomerprijs aanbieden.
Verbouwing
Als laatste wil ik u er even attent op maken dat wij door een verbouwing op een andere locatie de
twee weken (13 t/m 26 juni) overdag niet aanwezig zijn. U kunt wel pellets bestellen en ophalen op
afspraak. Leveren kan in deze periode ook mondjes maat in de avonduren. Mochten we na 26 juni
nog niet helemaal klaar zijn laten we dat via de site weten.
Indien u geïnteresseerd bent in big bags mag u het ons altijd even laten weten. Voor nu wensen wij u
een heerlijke zomer toe en hopen dat we u, voor een heerlijke warmte in huis of bedrijf, met pellets
deze winter mogen bedienen!

Met vriendelijke groeten,
Herman en Silvia Meijering

