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Contactpersoon : Afdeling  Verkoop Datum : januari 2022 
Doorkiesnummer : (0165) 597 789 Ons kenmerk :  
Onderwerp :  indexering tarieven 2022 Bijlage(n) : geen 
Uw kenmerk : 

 
 
 
Geachte klant; 
 
Binnenkort ontvangt u onze factuur over het 1e kwartaal van 2022. 
Vorig jaar heeft Saver haar tarieven niet geïndexeerd. Voor het jaar 2022 ontkomen wij er niet aan om onze 
tarieven aan te passen naar de huidige marktomstandigheden.  
 
Prijsontwikkeling 2022 

• Waarom passen we per 1 Januari 2022 onze tarieven aan? 
✓ Het zal u niet ontgaan zijn dat de brandstofkosten in het afgelopen jaar enorm (> 15%) zijn 

gestegen. Hierdoor zijn de kosten van transport en inzameling heel sterk toegenomen; 
✓ De prijzen voor grondstoffen voor containers en voertuigen aanzienlijk gestegen door grondstoffen 

schaarste; 
✓ Onze personeels- en loonkosten zijn fors gestegen.                                                                                              

 

• De van overheidswege vastgestelde afvalstoffenbelasting is in 2022 gelukkig minder hard gestegen dan 
we hadden verwacht.  

 

• Het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia (voorheen NEA) heeft voor het wegvervoer, 
bovenstaande kostenontwikkeling voor 2022, vertaald naar een indexcijfer dat ligt tussen de 5 en 8 
procent. Het exacte percentage is afhankelijk van het type transport en/of inzameling. Anderzijds kunnen 
wij u melden dat de opbrengsten voor recyclebare stromen zoals oud papier en karton, metalen en 
schone plastics en folie behoorlijk stabiel zijn gebleven. Graag adviseren wij u in het optimaal scheiden 
van deze stromen zodat we samen met u de afvalkosten kunnen verlagen. 

 
Digitale facturen, nieuwsbrieven etc. 
Graag willen wij u voortaan per e-mail voorzien van onze facturen en informatie. Hiermee besparen wij het  
milieu en zijn u sneller van dienst. Wilt u ons uw mailadres(sen) doorgeven? U kunt dit doen via het e-
mailadres in de laatste alinea of via het daar genoemde telefoonnummer. 
 
Wist u dat Saver.. 

1. Ook uw bedrijf plaagdiervrij kan maken? 
2. Uw partner is voor het veilig inzamelen en afvoeren van Verpakt Gevaarlijk Afval? 
3. Uw bedrijventerrein machinaal kan vegen en borstelen? 
4. Rioolkolken professioneel kan schoonmaken? 

 
Heeft u vragen over deze brief of andere zaken? Onze medewerkers staan u graag te woord. Ze zijn te 
bereiken via verkoop@saver.nl of via telefoonnummer  0165 - 597 789. 
 
Met vriendelijke groet, 
Saver NV 
 
 
Cees Hoogerland  
Manager Services 
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