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Beste relatie, 

 
Sinds september vorig jaar zijn de brandstofprijzen aanhoudend gestegen. Eind 2021 was onze  

verwachting dat deze zich zouden stabiliseren, maar door de huidige politieke en economische situatie  

in de wereld hebben de brandstofkosten de laatste weken een recordhoogte bereikt. En het ziet er helaas 
niet naar uit dat er snel weer een dalende lijn wordt ingezet.  

 
Brandstoftoeslag over gereden kilometers 

Tot nu toe heeft Saan de extra brandstofkosten op zich genomen, maar inmiddels ontkomen wij er niet 

meer aan om een brandstoftoeslag te hanteren voor alle opdrachten. U vindt deze brandstoftoeslag met 
ingang van 21 maart 2022 als aparte post terug op de factuur. De toeslag wordt door Saan vooralsnog 

alleen berekend over gereden kilometers.  
 

Berekening brandstoftoeslag 
Ons uitgangspunt is de dieselprijs van eind januari 2022. Deze bedroeg toen € 1,50 per liter. De toeslag 

wordt wekelijks bepaald aan de hand van de extra kosten per liter. Deze wordt iedere maandagochtend 

vastgesteld op basis van de actuele informatie die u kunt vinden op:  
https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs.  

 
De extra kosten per liter worden vermenigvuldigd met het brandstofverbruik, gebaseerd op het gemid-

delde brandstofverbruik per type voertuig en het aantal gereden kilometers op basis van GPS-gegevens 

van het voertuig. De toeslag per liter, de staffel voor het gemiddelde brandstofverbruik per type voertuig 
en een rekenvoorbeeld vindt u op de pagina Brandstoftoeslag op onze website.  

 
Wij gaan er vanuit dat de brandstoftoeslag over de gereden kilometers een tijdelijke maatregel zal zijn, 

die eindigt wanneer de brandstofprijzen weer zakken onder het prijspeil van eind januari 2022 of wan-
neer de overheid een compensatieregeling treft.  

 

Wij vertrouwen op uw begrip en gaan er vanuit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.   
 

Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Saan BV 

 

 
Rutger Alferink 

Algemeen Directeur 
 
 

Contactgegevens voor vragen: 

 
Kraanverhuur   Industriële Verhuizingen  

e-mail:  kranen@saan.nl  e-mail: iv@saan.nl 
tel:  020 – 660 60 34  tel:  020 – 660 60 58 

Weesperstraat 78-82 
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1110 AB DIEMEN 
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