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Geachte Relatie, 

De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op de inwoners aldaar. Ons medeleven is bij de bevolking 
en wij hopen dat de humanitaire situatie niet nog verder verslechterd.  
 
De situatie beïnvloedt ook de wereldwijde economie wat zich momenteel mede uit in extreem snel 
stijgende kosten van brandstoffen, energie en aanverwante middelen. Op 1 januari 2022 bedroeg de 
dieselprijs per liter € 1,441 (excl. BTW), op het moment van dit schrijven bedraagt deze € 1,988 per liter*. 
Een stijging van ruim 35%.  
 
Vanwege deze onverwachte ontwikkelingen zijn wij helaas genoodzaakt een toeslag op onze 
verhuurtarieven van kranen, transport en vrachtwagenhoogwerkers te heffen. Deze toeslag wordt 
berekend op opdrachten uitgevoerd vanaf maandag 21 maart aanstaande, met als peildatum 10-03-2022.  
 
Fluctuaties in de dieselprijs van € 0,08 per liter (excl. BTW) leiden tot een wijziging van 0,5% van de 
brandstoftoeslag. De brandstoftoeslag wordt maandelijks op de 1e werkdag van de maand vastgesteld 
conform de tabel weergegeven in Bijlage I.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw 
begrip. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. 

 
René Boekestijn 
Directeur 
 
 
* bron = https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs 
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Bijlage I - Brandstofclausule  
 

Met ingang van 21-03-2022 hanteren wij onderstaande brandstofclausule op alle tarieven van kranen, 
transport en vrachtwagenhoogwerkers met als peildatum 10-03-2022. De brandstoftoeslag wordt 
afzonderlijk op de factuur vermeld.  

 

Als basis geldt de dieselprijs op 01-01-2022 van € 1,441 excl. BTW per liter. 

 

Daarna zal maandelijks op de 1e dag van de maand de brandstoftoeslag worden aangepast, afhankelijk 
van de actuele hoogte van de brandstofprijs* op de 1e dag van de maand. De datum van uitvoering van 
de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van de toeslag. De brandstoftoeslag berekend conform 
onderstaande tabel.  

 

Dieselprijs (excl. BTW) * 

Dieseltoeslag  van   tot  

 €               1,240   €              1,319  -1,0% 

 €               1,320   €              1,399  0,0% 

 €               1,400   €              1,479  0,0% 

 €               1,480   €              1,559  0,0% 

 €               1,560   €              1,639  1,0% 

 €               1,640   €              1,719  1,5% 

 €               1,720   €              1,799  2,0% 

 €               1,800   €              1,879  2,5% 

 €               1,880   €              1,959  3,0% 

 €               1,960   €              2,039  3,5% 

 €               2,040   €              2,119  4,0% 

 €               2,120   €              2,199  4,5% 

 €               2,200   €              2,279  5,0% 

 €               2,280   €              2,359  5,5% 

 €               2,360   €              2,439  6,0% 

   
 Basisprijs   €              1,441  (01-01-2022) 

 

 

* De gehanteerde brandstofprijs is de gemiddelde zelftankprijs van dieselolie zoals gepubliceerd op de     

   site: www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs bij de overzichten.  

 

 


