Prijsverhoging Frites

De afgelopen weken is er veel aandacht in de media over de stijgende voedselprijzen.
De oorlog in Oekraine heeft verstrekkende gevolgen voor alle getroffenen en heeft ernstige
gevolgen voor de doorgaans gegarandeerde voedselvoorziening binnen de EU.
Middels dit bericht willen wij u informeren over het feit dat al onze frites leveranciers de
contracten met VHC Jongens hebben gewijzigd door middel van een onvoorziene toeslag.
Frites leveranciers hebben de afgelopen weken alle bestaande contracten in de gehele markt
opengebroken en een calamiteitentoeslag op de bestaande prijzen doorgevoerd. De redenen
voor deze prijsstijging zijn als volgt;
-

Extreme prijsstijging van gas, elektra, verpakkingen, folie en golfkarton.
Schaarste in zonnebloemolie en andere plantaardige oliën welke worden gebruikt voor
het afbakken/coaten van frites.
Gestegen kosten voor brandstof, logistiek en personeel.

Door deze ontwikkeling zijn wij genoodzaakt om al onze fritesprijzen aan te passen.
Het betreft hier een verhoging welke wij tussentijds evalueren met de leverancier. De
verwachting is dat deze verhoging in ieder geval tot september van toepassing zal zijn.
Wat betekent dit voor u als relatie;
Met ingang van 25-04-2022 zullen er mutaties doorgevoerd worden in de prijzen, de prijzen
gaan dan tot een maximum van 19,5 cent per kilo omhoog.
Het betreft hier een zeer uitzonderlijke situatie welke wij zo goed mogelijk proberen te
ondervangen en waar wij uw begrip voor vragen.
Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw
accountmanager van VHC Jongens BV.

Met vriendelijke groet,
VHC Jongens BV

Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn

Onderwerp: aankondiging 2e prijstoeslag
Oudenhoorn, 14.04.2022
Geachte heer/mevrouw,
Door de alarmerende ontwikkelingen in Oost-Europa, en daarmee gepaarde verstoring van de supply
chain, werd Farm Frites andermaal geconfronteerd met extreem stijgende kosten van een aantal
grondstoffen zoals zonnebloemolie, alternatieven als raapolie en palmolie, maar ook energie en
brandstof.
Farm Frites kan deze onvoorziene kostenverhogingen niet absorberen, dientengevolge zal er met
ingang van 25 april aanstaande wederom een toeslag op de geldende prijzen worden doorberekend.
Met het oog op de ontstane en te verwachten schaarste van grondstoffen informeren wij u dat het
kan zijn dat wij op enig moment gedwongen worden om alternatieve grondstoffen toe te passen om
blijvend in het aanbod van frites en (aardappel) specialiteiten te kunnen voorzien. Uiteraard zullen
wij ons uiterste best doen verdere verhoging van onze kosten tot een minimum te beperken.
De leveringshoeveelheden tot de verhoging, zullen wij begrijpelijk slechts binnen het kader van uw
gebruikelijke bestelgrootte leveren.
Mochten er verdere vragen zijn, dan staan we uiteraard ter beschikking om deze te beantwoorden.

We danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele Nederlandse salesteam,
Farm Frites International B.V.

the fresh taste of the land

Betreft: Prijsverhoging

Steenderen, 22 maart 2022

Geachte relatie,
De afgelopen weken was er veel aandacht in de media voor de toegenomen voedselprijzen. De oorlog
in Oekraïne heeft verstrekkende gevolgen voor alle getroffenen en heeft ernstige gevolgen voor de
doorgaans gegarandeerde voedselvoorziening van de EU. Helaas is het einde nog niet in zicht,
evenmin als de impact op de aanhoudende inflatie van de voedselverwerkingskosten. Wij brengen u
middels dit schrijven op de hoogte van het feit dat we de contractprijzen met uw grossier gewijzigd
hebben door middel van een onvoorziene toeslag.
De economische gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, gecombineerd met
voortdurend stijgende prijzen van energie en grondstoffen, vereisen nu onmiddellijke financiële
maatregelen. Aviko hanteert de minimaal noodzakelijke toeslag om een eventuele levering aan de
markt veilig te stellen.
Wij zijn hierdoor genoodzaakt om onze prijzen aan te passen. Voor details, zoals de hoogte van de
aanpassing en de duur, verwijzen wij u naar uw grossier. Deze is middels een apart schrijven op de
hoogte gebracht.
Wij danken u voor uw begrip en uw steun in deze uitzonderlijke omstandigheden. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw Avikovertegenwoordiger.
Met vriendelijk groet,
Aviko B.V.

Dick Everaarts
General Sales Manager

