
Beste gewaardeerde partner,

Sinds de pandemie uitbrak, nu bijna twee jaar geleden, is hoe we zakendoen ingrijpend 
veranderd. Daar zijn we allemaal getuige van geweest. Nog niet zo lang geleden hebben we 
pijnlijk ervaren hoe de wereldwijde toeleveringsketen werd verstoord, met tekorten, vertragingen 
en hogere prijzen tot gevolg. Daar komt nog bij dat de inflatie in de VS en elders in de wereld 
extra druk begint uit te oefenen op de bedrijfskosten.

Toen we in de beginfase van de pandemie een piek in de kostprijs van onderdelen en vervoer 
zagen, hoopten we dat het om een tijdelijke situatie ging. Daarom hebben we die kosten 
gewoonweg op ons genomen, om de last voor u, onze partners, te beperken. Bij het opstellen 
van onze plannen voor 2022 en uit de besprekingen met onze leveranciers is duidelijk gebleken 
dat de prijsstijgingen zich in de nabije toekomst zullen doorzetten.  Daarom kunnen we nu niet 
anders dan een deel van die kosten door te berekenen in de vorm van een prijsverhoging. Alleen 
zo kunnen we de problemen in de toeleveringsketen het hoofd bieden, vandaag én morgen.

Met ingang van 1 maart 2022 voeren we een wereldwijde prijsverhoging van 10% door voor 
alle Crestron producten en diensten. We maken u nu al attent op die verhogingen, zodat u 
er rekening mee kunt houden bij het nakomen van uw verbintenissen en het voltooien van 
projecten. De prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor bestellingen die u reeds heeft 
geplaatst. We geven u graag voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Daarom 
blijven we tot 1 maart 2022 bestellingen tegen de huidige prijzen aanvaarden voor bestellingen 
die op of vóór 31 december 2022 worden verzonden. De prijslijsten met de prijsverhogingen zijn 
vanaf nu beschikbaar op onze website.

Bedankt voor uw begrip over deze verandering, die noodzakelijk is voor Crestron. Wij stellen uw 
bedrijf en het vertrouwen dat u in ons stelt, erg op prijs. Hoewel we allemaal de gevolgen van 
deze wereldwijde pandemie blijven voelen, kijken we vol optimisme naar de toekomst.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Crestron 
vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groet,

Dan Feldstein
Voorzitter en CEO
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