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Uitbreiding ECO label assortiment
met Vaatwasmiddel en
Spoelglansmiddel

Vakantiesluiting 2022
Dit jaar zijn wij week 30, 31 en 32, oftewel vanaf maandag 25
juli tot en met vrijdag 12 augustus gesloten.

Eerder berichtten we u al over het uitbreiden van het ECO label

Wij adviseren u om op tijd te bestellen in verband met extra

assortiment. Momenteel leveren wij al 7 producten onder ECO label.

drukte in juni en juli. Om deze reden kunnen wij 6 weken voor

Wij zijn zeer trots om u te kunnen melden dat wij daar nog 2 extra

onze sluiting de gebruikelijke levertermijn van 10 werkdagen

producten aan kunnen toevoegen: Professioneel Vaatwasmiddel

niet altijd meer garanderen.

Chloorvrij en Spoelglansmiddel.
Zeker gezien de schaarste en langere levertijden die momenteel
De ECO label producten zijn door een onafhankelijk instituut getest en

aan de orde zijn voor grondstoffen en verpakkingen doet u er

qua reinigingsresultaat gelijkwaardig bevonden aan de zogenaamde

verstandig aan om uw voorraden extra te controleren en op tijd

‘Benchmark’ producten. Beide recepten zijn geregistreerd in 5, 10 en 20

uw bestelling door te geven. Op deze manier voorkomen we dat

liter jerrycans en in 10 liter Bag in Boxen.

uw voorraden uitlopen en kunnen wij u op tijd blijven leveren.
Uiteraard is het ook mogelijk om alvast uw bestelling door

Wist u dat u met ECO label ook automatisch Green Key certificering

te geven met een latere leverdatum. Zo kunnen wij uw order

heeft? Wilt u meer informatie over deze nieuwe ECO label producten of

alvast in onze planning meenemen.

prijzen ontvangen? Neem contact op met ons op!
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Telefonische bereikbaarheid

Splitsing Siderius Detergents en
Siderius Cosmetics

Om onze efficiency te verbeteren gaan wij als proef onze telefonische
bereikbaarheid wijzigen. Vanaf 30 mei zijn wij op werkdagen bereikbaar

Vanaf 1 januari 2022 is Siderius opgesplitst: Siderius Detergents en

van 11.00 – 17.00 uur via het bekende telefoonnummer.

Siderius Cosmetics. Binnenkort zult u uw facturen ontvangen met
aangepaste lay-out. Voor u wijzigt er verder niets, bankrekeningnummer,

Wij verzoeken u vriendelijk om zo veel mogelijk uw orders, vragen en

telefoonnummer, e-mailadressen blijven gelijk!

terugbelverzoeken te mailen naar: sales@siderius.nl.
Bedankt voor uw medewerking!

Europallets
Zoals reeds aan u gecommuniceerd zijn europallets schaars en zeer
prijzig, waardoor ruilen nog belangrijker is geworden. Wij moeten

Beschikbaarheid en prijzen
grondstoffen en verpakkingen

hier dan ook strikter in worden. Onlangs hebben wij de tegoeden van
het afgelopen half jaar verwerkt. Vanaf nu zullen wij dit maandelijks

In eerdere berichten gaven wij aan dat wij hoopten in het tweede

rapporteren en wanneer er niet geruild is dit aan u factureren (of

kwartaal van 2022 op stabilisatie van prijzen zodat we onze tussentijdse

crediteren als er extra retour is gegeven).

prijstoeslag konden gaan verlagen.
Nog steeds ontvangen wij dagelijks prijsverhogingen van onze

Fotografie verpakkingen

leveranciers, zijn grondstoffen niet of nauwelijks leverbaar tegen

Al onze verpakkingen zijn professioneel gefotografeerd! Deze

extreem hoge prijzen.

verpakkingen zullen vanaf juni op de website ook te zien zijn.
Ondanks dat wij blijven zoeken naar alternatieve leveranciers of groot
inkopen blijven er dagelijks uitdagingen op dit gebied. Op dit moment
is er nog geen zicht op wanneer de tijdelijke prijstoeslag wel verlaagd
gaat worden. Sterker nog, op dit moment zien wij eerder dat er een
verhoging nodig is, maar slikken wij nog steeds de marge daling. Zie ook
de bijgesloten brief van de branche organisatie NVZ hierover.
Zodra er ontwikkelingen zijn met betrekking tot bovenstaande zullen
wij u berichten.
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