Klussen
met extra
garantie

Als er in uw woning werkzaamheden worden
verricht, moet u er op kunnen vertrouwen dat het goed en
veilig gebeurt. Wanneer eenmaal de definitieve keuze voor
een klussenbedrijf is gemaakt, is het verstandig om een
aantal zaken goed op een rijtje te zetten.

WEET WAT U WILT

Als het om een simpele reparatie gaat, is vaak al snel
duidelijk wat er moet gebeuren. Maar gaat het om grotere
werkzaamheden, zoals de installatie van een nieuwe
keuken of badkamer, maak dan van te voren precies uw
wensen kenbaar en bespreek die tot in detail met uw
klussenbedrijf.

EEN SCHRIFTELIJKE OFFERTE

Leg vooraf de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Dat
is van belang voor uzelf en voor uw klussenbedrijf.
VLOK-leden beschikken over standaard-formulieren
waarop de werkzaamheden, materialen en kosten zo
nauwkeurig mogelijk vooraf worden gespecificeerd.
Wilt u zekerheid over uw uitgaven, spreek dan een vaste
prijs af, inclusief de BTW, dat is over het algemeen het
duidelijkst.
Soms kan het logischer zijn om een klus op regiebasis te
laten uitvoeren. De gewerkte uren en de materiaalkosten
worden dan gespecificeerd aan u doorberekend. Vraag
in dat geval van tevoren om een indicatie van arbeids- en
materiaalkosten en maak duidelijke afspraken over de
bovengrens.

Bespreek wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en
laat zo mogelijk een vaste opleveringsdatum in de offerte
vastleggen.
Een goede planning van de werkzaamheden en een vaste
(streef)datum zijn in uw beider belang. Bespreek in dat
licht ook de eventuele gevolgen van een te late oplevering
Lees altijd de leveringsvoorwaarden van het
klussenbedrijf.
De leveringsvoorwaarden van VLOK-leden zijn samengesteld in samenwerking met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis en zijn er op gericht om u als
consument zoveel mogelijk bescherming te bieden.
Bespreek zowel de standaardgarantie als de mogelijkheden tot een uitgebreide nakomingsgarantie.

PRETTIG SAMENWERKEN

Een flinke klus of verbouwing kan een behoorlijke druk
leggen op uw huishouden. Uw VLOK-klussenbedrijf
wil de overlast graag tot een minimum beperken, maar
gedurende de werkzaamheden is enige mate van rommel
en lawaai soms onontkoombaar. Het is daarom zaak om
het klussenbedrijf de gelegenheid te bieden het werk zo
accuraat mogelijk uit te voeren. Zie er op toe dat altijd
iemand aanwezig is wanneer de klusondernemer komt,
zorg dat de werkomstandigheden prettig zijn en betaal
eventueel overeengekomen termijn-bedragen op tijd. Met
andere woorden, regel zaken zoals u ze zelf zou willen
ervaren als u de klus zou moeten uitvoeren.

ALTIJD GARANTIE OP KLUSWERK

Als branchevereniging voor klussenbedrijven biedt
de VLOK u als consument veel extra zekerheid bij
kluswerkzaamheden. Omdat VLOK-leden collectieve
leverings- en garantievoorwaarden hanteren en het
kennis- en werkniveau hoog is, mag u van een VLOKklussenbedrijf gegarandeerd vakwerk verwachten.
Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het
geleverde werk en het klussenbedrijf legt een uitspraak
van de Geschillencommissie* naast zich neer, dan staat de
VLOK garant voor een schadebedrag tot € 10.000,-.
.
EXTRA NAKOMINGSGARANTIE

Bij het aanbesteden van grotere werkzaamheden is het
verstandig bij uw VLOK-klussenbedrijf te informeren
naar de mogelijkheid van een extra nakomingsgarantie.
U kunt het klussenbedrijf vragen om het verzekerde
schadebedrag voor de nakomingsgarantie te verhogen tot
maximaal € 50.000.

* Geschillen kunnen worden
voorgelegd aan de onafhankelijke
Geschillencommissie Klussen- en
Vloerenbedrijven in Den Haag.

Meer uitleg over het hoe en wat rondom garantie vindt u
op WWW.VLOK.NL
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