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DE : DE BRANCHEORGANISATIE VAN EN VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

VLOK-leden hebben hun beslissing al genomen. Voor hen heeft het 
VLOK-lidmaatschap voordelen.
Wat is de VLOK en wat doet de VLOK voor zijn leden?

De VLOK is vooral een vereniging. Het zijn de leden die aangeven wat 
gedaan moet worden. Het zal duidelijk zijn dat meer dan 1800 VLOK-
leden veel verschillende wensen hebben. Daarom is de VLOK op zeer 
veel terreinen actief.

Belangenbehartiging
De VLOK behartigt sinds 1983 de belangen van de klussenbedrijven. 
In Den Haag wordt voortdurend gewerkt aan wettelijke regels die voor 
klussenbedrijven van belang zijn. Om meer kans te maken op succes is 
de VLOK aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers (www.
pzo.nl) waarin meer dan 20 brancheorganisaties zijn verenigd die de 
belangen van zelfstandigen zonder personeel behartigen.
Samen met PZO heeft de VLOK met succes gestreden voor: 
•  duidelijkheid over zelfstandigheid door middel van de VAR (Verklaring 

Arbeids Relatie),
•  betere verzekeringsmogelijkheden tegen arbeidsongeschiktheid,
•  volledige toeslag voor kinderopvang,
•  zwangerschapsuitkering voor de zelfstandige onderneemster, 
en tegen:
•  meer Arbo-verlichtingen voor de zelfstandige in de bouw,
•  vergoedingen voor Reprorecht en het afspelen van muziek (SENA).

Promotie
De VLOK stelde samen met de Consumentenbond en de Vereniging 
Eigen Huis algemene voorwaarden voor klussenbedrijven, de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn praktisch in gebruik en 
zijn een belangrijk visitekaartje voor VLOK-leden. Vele woon- en klussites 
vermelden de VLOK-leden graag met het VLOK-logo. De klant krijgt met 
de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden een extra garantie. Die garantie geldt 
voor de nakoming van de uitspraken van de onafhankelijke Geschillen-
commissie Klussenbedrijven te Den Haag. (www.degeschillencommissie.
nl).

Samenwerken
De meeste klussenbedrijven zijn zelfstandigen zonder personeel. Dat 
heeft grote voordelen. Je kunt zelf bepalen wat je doet, voor wie je 
werkt, hoe lang je werkt, enzovoort. Maar het heeft ook nadelen als je 
alleen werkt. 
Daarom geeft de VLOK de leden regelmatig de mogelijkheid met elkaar 
in contact te komen, om ervaring uit te wisselen en om collega’s te 

ontmoeten die in staat zijn bij grotere of lastige klussen als partner een 
helpende hand te bieden.

Kennis bijspijkeren
Tijdens de VLOK-bijeenkomsten en worskhops geven leveranciers toe-
lichting op hun producten en verwerkingsmogelijkheden van materialen, 
zodat je je kennis voortdurend kunt bijspijkeren. Ook ontvangen VLOK-
leden gratis toegangskaarten voor belangrijke vakbeurzen en bouwrela-
tiedagen.
VLOK-leden ontvangen het vakblad KlusVisie gratis!
Daarnaast geeft de VLOK een Hand(ig) Boek uit met allerhande wetens-
waardigheden voor startende ondernemers en voor ondernemers die 
hun bedrijfsvoering willen verbeteren.

Ondersteuning
De VLOK ondersteunt haar leden met een gratis eerstelijnshelpdesk voor 
alle juridische vragen. Als er juridische bijstand nodig is, kan het VLOK-lid 
tegen een sterk gereduceerd tarief de hulp van een advocaat inroepen.
Ook op het gebied van verzekeringen heeft de VLOK een eigen help-
desk. Iemand van de VLOK-huisadviseur kan langskomen om persoonlijk 
de bedrijfs- en privérisico’s te inventariseren. VLOK-leden kunnen gebruik 
maken van zeer goed-
kope collectieve verze-
keringen op het gebied 
van bedrijfsaansprake-
lijkheid, ziektekosten, 
arbeidsongeschiktheid, 
autoverzekeringen, 
rechtsbijstand, enzo-
voort.

Inkoopvoordelen
Ook voor andere 
producten bieden le-
veranciers VLOK-leden 
belangrijke kortingen, 
zoals voor de verhuur 
van afvalcontainers, 
offertesoftware, incas-
sodiensten, bedrijfskle-
ding, internetsites en 
werkbemiddeling.

Wat kan de VLOK voor jou betekenen?

In samenwerking met Zilveren Kruis Achmea en Meeùs As-
surantiën kan elk VLOK-lid voor zichzelf en zijn gezin een ziek-
tekostenverzekering afsluiten met uitgebreide dekking tegen 
een scherpe prijs en met een uitstekende dienstverlening. Zo 
word je met de zorggarantie van Zilveren Kruis Achmea gega-
randeerd binnen 10 werkdagen geholpen bij de meest voor-
komende klachten. En met baanbrekende initiatieven zoals 
vitaliteitprogramma’s kun je werken aan een gezonde leefstijl. 

De voordelen voor jou als VLOK-lid
•  Hoge collectiviteitkorting voor jou en je gezinsleden:

- 7,5 Procent korting op de basisverzekering (Beter Af Polis).
- 10 Procent korting op de aanvullende- en tandartsverzeke-
ringen (Beter Af Plus Polis en Beter Af Tandarts Polis).

•  25 Procent EXTRA korting op de aanvullende verzekering 
(Beter Af Plus Polis) in 2009.

•  Gratis Beter Af Extra Pakket, bij een aanvullende verzekering, 
met extra vergoedingen voor onder andere alternatieve ge-
neeswijzen, orthodontie en zorg in het buitenland. 

• Vrije keuze arts, specialist en ziekenhuis.
• Geen voorkeursbeleid voor geneesmiddelen.
•  Geen verplicht eigen risico voor een aantal veel voorko-

mende operaties via zorgbemiddeling.
•  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvul-

lende verzekeringen.

De premie in 2009 (vrijwillig eigen risico € 0,-)
Basisverzekering 
Zonder VLOK-korting € 1.113,- per jaar
 € 92,75 per maand
Met 7,5 % VLOK-korting € 1029,48 per jaar
 € 85,79 per maand
Uw besparing op de basisverzekering p.p.p.j.: € 83,52
Aanvullende verzekering met 10 % VLOK-korting: 
vanaf € 5,85 per maand
Tandartsverzekering met 10 % VLOK-korting: 
vanaf € 2,61 per maand
N.B. Afrondingsverschillen voorbehouden.

Eenvoudig afsluiten zorgcontract
Kijk serieus naar deze mogelijkheden, overleg met Meeùs 
of surf naar www.zilverenkruis.nl/premie en log in met col-
lectiviteitnummer 207030144. Als het voorstel aan jouw ver-

wachtingen voldoet, kun 
je direct een  ziektekosten-
verzekering voor jezelf en 
je gezinsleden afsluiten. Zo 
pro� teer je vanaf 1 januari 
2009 meteen van de voor-
delen via VLOK.

Je bent lid van VLOK 
en hebt personeel in 
dienst?
Dan kun je ook je mede-
werkers laten pro� teren 
van de voordelen via 
VLOK. Overleg dan met 
Meeùs of ga naar www.
zilverenkruis.nl/branche. 
Wanneer je een collec-
tief zorgcontract afsluit, 
ontvang je een collecti-
viteitnummer, speciaal 
voor jouw bedrijf. Met dit 
nummer kunnen dan ook 
je medewerkers van de 
VLOK-voordelen pro� teren. Om het je gemakkelijk te maken, 
sturen Meeùs of Zilveren Kruis Achmea je informatie toe om 
uit te delen aan je medewerkers.
 
Heb je nog vragen of wil je een persoonlijk advies?
Aarzel dan niet en neem contact op met Meeùs via Asiye 
Menemenci, 020-3018684 en a.menemenci@meeus.com.

* Ben je ouder dan 18 jaar en sluit je voor 31 december 
2008 de Beter Af Polis mét aanvullende verzekering af, 
dan krijgt je een jaar lang 25 procent extra korting op 
de aanvullende verzekering, de Beter Af Plus Polis. Het 
Beter Af Extra Pakket geldt bij afsluiting van een Beter 
Af Plus Polis. Kijk voor alle voorwaarden op www.zil-
verenkruis.nl/voordeel.

Haal het beste uit de zorg met een Zelfstandigen-
ziektekostenverzekering via VLOK
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