
Oppervlakte Desinfectie - Desinfect 80S

Sinds december 2017 hebben wij een afgeleide toelating voor het 

desinfectiemiddel Desinfect 80S aan. 

Dit geregistreerde desinfectiemiddel is geschikt voor het bestrijden 

van bacteriën, gisten en schibbels op kleine harde oppervlakken in 

huishoudens, voedingsmiddelenindustrie en gezondheidszorg. Dit 

middel is voor zowel consument als professioneel gebruik.

U kunt gebruik maken van onze registratie en de geregistreerde 

tekst op uw eigen label voeren. Het product is verkrijgbaar in diverse 

inhoudsmaten. Neem voor meer informatie en prijzen contact op met 

de binnendienst.

ECO label
Inmiddels zijn wij trotse eigenaar van 9 ECO label producten. 

We sommen ze nog eens voor u op:

• Afwasmiddel

• Industriereiniger / Allesreiniger

• Sanitairreiniger dagelijks

• Sanitair ontkalker

• Vloerreiniger dagelijks

• Sprayreiniger gebruiksklaar

• Interieurreiniger

• Vaatwasmiddel Chloorvrij

• Spoelglansmiddel

De ECO label producten zijn door een onafhankelijk instituut getest en 

qua reinigingsresultaat gelijkwaardig bevonden aan de zogenaamde 

‘Benchmark’ producten. Wist u dat u met ECO label ook automatisch 

Green Key certifi cering heeft? Wilt u meer informatie over onze ECO 

label producten of prijzen ontvangen? Neem contact op met ons op!
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Kerstsluiting 2022-2023
Gedurende de kerstperiode zijn wij gesloten vanaf dinsdag 27 december 

tot en met vrijdag 30 december. Maandag 2 januari 2023 start onze 

eerste werkdag van het jaar 2023. Wij adviseren u om alvast uw 

voorraden goed te controleren in verband met mogelijk langere 

levertijden. Wij wensen u alvast fi jne feestdagen!
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Verpakkingsbelasting

Vanaf 2023 treden er wettelijke veranderingen in werking 

voor producenten en importeurs. Door de verschuiving van het 

begrip producent of importeur heeft dit mogelijk invloed op uw 

verpakkingenadministratie en uw aangifte /opgaaf.

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de defi nitie van 

het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage 

Verpakkingen. De aanpassing heeft impact op uw aangifte en 

dus op de door u af te dragen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen 

wanneer u:

• Als opdrachtnemer of opdrachtgever (merkeigenaar) 

betrokken bent bij de vervaardiging van een product 

waarvan het merk niet de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld 

onder huismerk c.q. private label;

• Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze 

bij verkoop aan een consument aan het verkochte product 

toevoegt.

Voorheen was Siderius verantwoordelijk voor de 

verpakkingsbelasting. Door deze wijziging in defi nitie verschuift 

deze verantwoordelijkheid naar u als private label houder. 

Moet ik in 2023 aangifte doen?

Vervaardigt u producten waar op de verpakking uw eigen naam, 

logo en/of merkteken staat? En is het totale gewicht van deze 

verpakkingen hoger dan 50.000 kilo per kalenderjaar? Dan bent 

u verplicht aangifte te doen en betaalt u de Afvalbeheerbijdrage 

Verpakkingen.

Blijft u onder dit gewicht, maar brengt u verpakkingen op 

markt die voldoen aan andere wetgeving zoals statiegeld op 

drankfl essen of -blikjes of kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik? Dan bent u ook verplicht aangifte te doen. Voor meer 

informatie kijk op: afvalfondsverpakkingen.nl. Mocht u details 

nodig hebben voor de verpakkingen die u bij ons afneemt, neem 

contact op met de binnendienst via sales@siderius.nl. 

CLEANING PRODUCTS • SOAP • BATH COSMETICS

Wij produceren uitsluitend onder GMP-protocol. Lid van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. Breed assortiment met ruim 200 recepten voor 

reinigingsproducten en 1.000 verschillende zeepmodellen. Zeepfabriek Siderius BV, Industrieweg 27, 4214 KZ Vuren  |  Telefoon: 0183-638047  |  E-mail: info@siderius.nl

WWW.SIDERIUS.NL
M E E R I N F O R M AT I E  O P

Nieuwsbrief 2 2022

Beschikbaarheid en prijzen 
grondstoffen en verpakkingen

Beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen en verpakkingen is nog 

steeds een onderwerp waar wij vandaag de dag veel tijd aan kwijt 

zijn. We zien in de markt wel wat stabiliseren, al blijven er nog steeds 

uitschieters omhoog. De verwachting is ook niet dat het prijsniveau ooit 

nog zal zakken naar pré corona. 

Inmiddels hebben we ervoor gekozen om de tijdelijke toeslag om te 

zetten naar een vaste prijsverhoging. We hopen hiermee voor u weer 

wat overzicht gecreëerd te hebben in onze prijzen.

Europallets

Zoals reeds aan u gecommuniceerd zijn europallets nog schaars en 

zeer prijzig, waardoor ruilen nog belangrijker is geworden. Ook wij zijn 

hier de afgelopen maanden gedwongen om strikter hierin te worden 

en heeft u van ons wellicht een factuur gehad voor europallets. Helaas 

blijkt ook wel eens dat onze vervoerder ons onjuiste informatie hierover 

doorgeeft. Neem dus altijd contact met ons op indien er iets niet klopt. 

Omdat de europallets blijven stijgen in prijs, zijn wij genoodzaakt het 

bedrag hiervoor te verhogen naar 20,- per 1-11-2022.


