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15 November 2021 

Geachte Honeywell Partner, 

 

Hoewel de wereldwijde pandemie de afgelopen maanden is afgenomen, zijn nieuwe 

uitdagingen in de toeleveringsketen, logistiek en inflatie in de wereldeconomie op de 

voorgrond getreden.  Honeywell is geen uitzondering op deze marktconditie en blijft een 

aanzienlijk deel van de gestegen kosten voor logistiek, arbeid en grondstoffen voor haar 

rekening nemen.  Om onze toeleveringsketen zonder onderbrekingen draaiende te houden, 

hebben we container verschepingskosten onder vonden, die vier keer zo hoog zijn als in het 

verleden. Tevens kopen we staal en metalen grondstoffen in, die in sommige gevallen twee 

keer zo duur zijn als in 2020 en hebben we onze belangrijkste productiemedewerkers 

aanzienlijke loonsverhogingen gegeven om concurrerend te blijven en deze kritieke 

arbeidskrachten veilig te stellen.  Kortom, wij nemen maatregelen om ononderbroken 

prestaties voor onze klanten en partners te garanderen, maar deze maatregelen hebben 

onverwachte en aanzienlijke kosten met zich meegebracht.  

Met ingang van 16 november zullen wij een toeslag van 5,8% voor logistiek en inflatie 

invoeren om een deel van onze gestegen kosten te compenseren. Deze toeslag is van 

toepassing op alle orders die nog niet zijn verzonden en op alle nieuwe orders die in de 

toekomst worden geplaatst. Deze tijdelijke toeslag blijft van kracht totdat de 

marktomstandigheden en omgevingsfactoren veranderen, maar Honeywell streeft ernaar de 

toeslag te verlagen en af te schaffen, zodra de marktomstandigheden weer normaal zijn. De 

toeslagwaarde zal als een kostenpost aan elke factuur worden toegevoegd. 

Bedankt voor uw voortdurende steun aan Honeywell. Wij waarderen onze samenwerking en 
beloven u de allerbeste producten en diensten te blijven aanbieden om u te helpen uw 
klanten in de toekomst beter van dienst te zijn. Neem voor vragen contact op met uw vaste 
contactpersoon of het de klantenservice die van toepassing is. 

Met vriendelijke groet, 

Will Lange 
Chief Commercial Officer, Honeywell PPE 


