
 

 

 

 

 

 

Aanpassing van de minimumhoeveelheidstoeslag als ook      april 2022 

Invoering van een overbruggingtoeslag tot orderbinnenkomst 31.05.2022. 

 
Geachte heer, mevrouw,  
beste zakenpartners! 
 
Al wekenlang moeten we dagelijks het menselijk leed, de brute kracht en deze elementaire vernietiging in Europa 
doorstaan. Een zeer moeilijke situatie in tijden die als voorbij werden beschouwd, is (opnieuw) een trieste realiteit.  
Naast de persoonlijke, menselijke en (infra-)structurele problemen komt ook de economische situatie tot een 
hoogtepunt en hapert de bijbehorende cyclus in de mondiale balans. 
Tot nu toe hebben we de effecten van onze leveranciers geaccepteerd en hebben we nog niet het vertrouwen om 
een betrouwbare inschatting te maken van de algehele situatie (voor de rest van het keukenjaar 2022). 
 

Tegen deze achtergrond vragen  wij uw economisch begrip voor de volgende beslissing: 
 
Vanaf orderingang 15.04.’22 voeren we voor alle bestellingen met een netto waarde van meer dan 500 euro een 
verwerkingskosten verhoging van 48 € netto - deze prijs wordt vastgesteld in kortingsgroep 2 en wordt puur netto 

gefactureerd. Met dit kostenbedrag proberen we  de zeer dynamische prijsspiraal voor energie inclusief 
brandstoffen en grondstoffen te bedienen. 
 
Houd er rekening mee dat kleine bestellingen (tot 500 € netto aankoop) vanaf de bovenstaande datum worden 
verhoogd met 86 € netto. 
 
Deze overbruggingstermijn is geldig tot opdracht ingang 31.05.́22; Vanaf 01.06.́22 schakelen we dan over op een 
procentuele inflatietoeslag, waarvan we de exacte basis in deze periode serieus zullen berekenen en eerlijk zullen 
bepalen. 
 
Wel willen wij u erop wijzen dat de laatste leverdatum van een bestelling kan worden geaccepteerd tot maximaal 
10 weken na de laatste ontvangstdatum van de bestelling. 
 
Als u vragen heeft over onze beslissing, kunt u altijd contact opnemen met een van de contactpersonen die u kent 
op kantoor, de buitendienst of de ondertekenaar. 
 
Hartelijk dank voor uw begrip, uw steun en het vertrouwen dat u tot nu toe in ons hebt gesteld. 
 
Laten we samen deze moeilijke tijd doorkomen en de toekomst positief vormgeven. 
  
 
Uw Kuhlmann Küchen Team uit Löhne. 
 
 
 
Christian Reupke 
Directeur  


