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VLOK in de regio
De regiobijeenkomsten van de 

VLOK begonnen in Zwolle bij de 

fi rma Altrex (zie KlusVisie 2009-4). 

Daarna was het de beurt aan Velux 

in De Meern, gevolgd door een 

bezoek aan Eindhoven bij Maxit/

Beamix en Fetim in Amsterdam. De 

reeks werd afgesloten op 29 juni bij 

Van Vliet (onderdeel van de Rnn-

Shanks-groep) te Wateringen.

Het was te merken dat Velux al 

wat langer aan de weg timmert 

met zijn opleidingsfaciliteiten. Niet 

alleen gingen de medewerkers, die 

gastheer waren van de VLOK-leden, 

vrij en gemakkelijk om met de vele 

vragen die gesteld werden. Ook 

bleken sommige klusondernemers 

al vaker op bezoek geweest te zijn. 

Omdat Velux steeds weer nieuwe 

producten lanceert, loont het altijd 

de moeite om in De Meern langs 

te gaan, zo is het motto van deze 

klussenondernemers. Ook nu was 

er weer nieuws. Om de consument 

nog beter van dienst te zijn, is Velux 

begonnen met het opzetten van 

een netwerk van professionals die 

de klant (ook de doe-het-zelver) te 

hulp te schiet: Profl ink. Voorwaarde 

voor deelname is dat je als onder-

nemer actief je kennis en vaardig-

heden op peil houdt. Vanzelfspre-

kend helpt Velux daarbij, met de 

opleidingslocatie in De Meern als 

basis. Maar Velux wil de klant meer 

bieden. Om te zorgen dat de klant, 

ook als er iets niet helemaal goed 

gaat, zeker van zijn zaak kan zijn, 

moet je als deelnemend bedrijf 

aangesloten zijn bij een onafhan-

kelijke geschillencommissie. Voor 

klussenbedrijven betekent dit dat je 

VLOK-lid moet zijn.

Met deze aanpak is Velux een van 

de voorlopers in het programma dat 

de VLOK aan het opzetten is onder 

het thema Vakmanschap en Zeker-

heid. Aan dat programma zitten 

voor klussenbedrijven bijzondere 

voordelen. Een belangrijk punt 

daarbij is, dat - indien een product 

niet goed blijkt te zijn – niet alleen 

het product door de leverancier 

wordt vergoed. In dat geval krijgt 

ook het klussenbedrijf de tijd die 

het kwijt is om de herstelwerkzaam-

heden te verrichten vergoed. Van-

zelfsprekend heeft het klussenbe-

drijf geen recht op een vergoeding 

wanneer blijkt dat hij de installatie 

niet vakkundig heeft uitgevoerd. 

Maar met de zorg en aandacht die 

wordt besteedt aan opleiding en 

training moet die kans zeer klein 

worden geacht.

Meer weten over Velux en Profl ink: 

www.velux.nl.

Na de bijeenkomst bij Velux volgde 

een bezoek aan Maxit-Beamix. De 

bezoekers konden de uitdaging 

aan om een productietoren van 35 

meter hoog te beklimmen. Om de 

aandacht van de aanwezigen vast 

te houden werd gekozen om met 

de lift omhoog te gaan. Vervolgens 

werd de loop van de productielijn 

gevolgd en ging het gezelschap 

met de trap steeds een niveau 

lager. Het is indrukwekkend om te 
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Werkspot
Regelmatig verschijnt er in de krant 

een bericht over Werkspot, een 

bekende bemiddelingssite voor klus-

sen. Onlangs werd de samenwerking 

van Werkspot met Cobouw, de krant 

voor de bouw, bekend gemaakt, 

nadat eerder de samenwerking met 

de doe-het-zelf-keten Formido was 

bezegeld. Ook de Telefoongids/Gou-

den Gids is inmiddels als partner van 

Werkspot. 

Tijdens de regiobijeenkomsten van 

de VLOK hebben Pascal Jooren en 

Bram Vogelpoel van Werkspot een 

gloedvolle presentatie gehouden 

over de ontwikkelingen op het inter-

net. Veel VLOK-leden die Werkspot 

al eens hadden uitgeprobeerd en zo 

hun ideeën over de site hadden, kre-

gen te horen dat er vooral de laatste 

maanden veel is veranderd. 

De ervaring heeft inmiddels geleerd 

dat de prijs voor de klant een be-

langrijke factor is. Maar het is zeker 

niet  dat de laagste prijs het altijd 

wint. Integendeel, meestal wint de 

laagste prijs niet, aldus Werkspot. 

De klant lijkt vooral bij extreem 

lage prijzen de zaak niet helemaal 

te vertrouwen. Steeds meer klanten 

zoeken zekerheid. Daarom merkt 

Werkspot dat de extra zekerheid die 

VLOK-leden kunnen bieden door de 

VLOK-nakomingsgarantie de klant 

erg aanspreekt. Verder heeft de 

klant een belangrijke stem omdat 

hij na het afronden van de klus zijn 

mening over het klussenbedrijf op 

de Werkspotsite kan publiceren. Juist 

die referentielijst blijkt de klant te 

betrekken bij zijn keuze.

Omdat de prijs in het Werkspot-

systeem zo’n belangrijke plaats in-

neemt, heeft de site ook de belang-

stelling gewekt van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (NMa). Deze 

heeft intussen laten weten dat de 

Werkspot-site open en transparant is.

Speciaal voor VLOK-leden heeft 

Werkspot een kennismakingsactie 

waarbij je een aantal maanden 

korting krijgt op de vaste maand-

bijdrage. Werkspot rekent alleen 

met een vaste maandelijkse bijdrage 

en niet met een percentage van de 

opbrengst van het werk.

Agenda
•   8 september 2009 Politiekeurmerk Veilig Wonen 

versus Bouwbesluit Barendrecht (www.buva.nl)

•  8-10 september 2009 Bouwrelatiedagen Gorinchem 

(www.evenementenhalgorinchem.nl)

•  15-17 september 2009 Interieur, Hout & Kunststof 

Vakbeurs Gorinchem (www.evenementenhalgosinchem.nl)

•  24 september 2009 Ventilatiesystemen in de bestaande 

bouw Zwolle (www.publivent.nl)

•  8 oktober 2009 Ventilatiesystemen in de bestaande bouw 

Eindhoven (www.publivent.nl)

•  13-15 oktober 2009 Bouwrelatiedagen Hardenberg 

(www.evenementenhalhardenberg.nl)

•  20 oktober 2009 Politiekeurmerk Veilig Wonen versus 

Bouwbesluit Barendrecht (www.buva.nl)

•  16 november 2009 Algemene ledenbijeenkomst VLOK

•  20 november 2009 Politiekeurmerk Veilig Wonen versus 

Bouwbesluit Hengelo (www.buva.nl) ■

zien hoe een veelheid aan mortel 

van verschillende samenstelling tot 

stand komt en zowel in bulk als 

in handzame verpakking van de 

productielijn rolt.

Met een audiovisuele presentatie 

kregen de bezoekers een beeld van 

de geschiedenis van het bedrijf en 

de verklaring van de band met het 

Koninklijk Huis in de naamgeving 

Beamix en Maxit. Door de vele 

toepassingen van de producten van 

deze leverancier is er haast geen 

stukje Nederland waar je de produc-

ten niet tegenkomt. Het bezoek 

was een plezierige manier om weer 

met elkaar in contact te komen. 

Eind 2007 waren al veel VLOK-leden 

in Eindhoven op bezoek geweest 

tijdens een serie workshops.

Meer weten over de praktijk: www.

beamix.nl/bouwadvies/site/index.nl

Bij Fetim werd de VLOK onthaald 

op de Gevelacademie van Fetim. 

Naast de toeleveringsfaciliteit voor 

de doe-het-zelf-handel, heeft Fetim 

Loods 39, een fl inke ruimte, inge-

richt voor de vakman. Op 1 oktober 

1919 is Fetim opgericht als Fijnhout-

handel Harlem. Nu – bijna een eeuw 

later – is Fetim een internationale 

handelsorganisatie met een focus 

op kwaliteit en duurzaamheid.

Tijdens de presentatie bleek al snel 

dat over het totale productenpak-

ket van Fetim zoveel te vertellen 

is, dat een keuze gemaakt moest 

worden. Omdat Fetim op de 

diverse producten lange tot zeer 

lang garanties (van 10 tot wel 25 

jaar) geeft, is het belangrijk dat de 

montage goed uitgevoerd wordt. 

Aan de hand van een diapresentatie 

werden enkele probleemgevallen 

getoond en de aanpak om derge-

lijke problemen te voorkomen in 

beeld gebracht. Na de presentatie 

werd in een aparte ruimte verschil-

lende toepassingen van gevelsy-

stemen getoond aan de hand van 

praktijkvoorbeelden.

Meer weten: www.fetim.nl

Al enige jaren werkt de VLOK 

samen met RnnShanks. VLOK-leden 

krijgen na zich als VLOK-lid te heb-

ben geregistreerd bij RnnShanks 

korting op het huren van een 6 m3 

afvalcontainer voor bouw- en sloop-

afval. Onder bouw- en sloopafval 

valt onder meer isolatiemateriaal, 

alle houtsoorten (ook verrot en 

zaagsel), papier en karton, kunst-

stof en folie, metaal, gips(plaat), 

gibo en gasbeton. Zie voor de afval-

wijzer ook het Klusboek 2008, dat 

tijdens Klus in Bedrijf is verspreid*).

Tijdens het bezoek van de VLOK aan 

Van Vliet Contrans, onderdeel van 

de RnnShanks-groep, te Wateringen 

konden de aanwezige VLOK-leden 

zien hoe gestroomlijnd afvalver-

werking tegenwoordig plaatsvindt. 

Hoe materialen gescheiden worden 

behandeld en uit de diverse afval-

hopen veel aan bruikbare restpro-

ducten worden gedestilleerd tot 

zo’n bijna 90% aan toe. Zo is in de 

loop der tijd afval een waardevol 

materiaal geworden.

Meer weten: www.rnnshanks.nl en 

www.vanvlietcontrans.nl.

*) Voor degene die nog in het bezit 

willen komen van een Klusboek: 

tijdens de Bouwrelatiedagen in 

Gorinchem en in Hardenberg zullen 

deze uitgaven verkrijgbaar zijn op 

de VLOK-stand!

Consument kiest 
voor zekerheid
Wat uit de presentaties van Werkspot duidelijk naar voren komt, is dat 

de consument op zoek is naar zekerheid. Daarom doen VLOK-leden 

er goed aan de extra zekerheid die zij aan de klant kunnen bieden 

door middel van de VLOK-nakomingsgarantie, goed bekend te maken. 

VLOK-leden kunnen bij het secretariaat gratis de consumentenfl yers 

bestellen, waarin die extra zekerheid aan de hand van tien tips voor de 

klant aanschouwelijk wordt gemaakt.

Op de Bouwrelatiedagen van 8 tot en met 10 september 2009 te 

Gorinchem zal op de VLOK-stand een presentatie van de Toolkit van de 

Geschillencommissie plaatsvinden. De Toolkit bevat allerlei hulpmidde-

len voor ondernemers om hun klanten voor te lichten over de voorde-

len en extra zekerheden die zij kunnen bieden. De Toolkit is tot stand 

gekomen met steun van het ministerie van Economische Zaken en zal 

alle bijna veertig (!) bij de Geschillencommissie aangesloten branches 

aanzetten om de consument te laten kiezen voor zekerheid.

Voordeelactie Ford
Voor de tweede maal biedt 

Ford Nederland VLOK-leden 

een exclusief inkoopvoordeel. 

Was de eerste actie gericht 

op de aankoop van een bus, 

dit keer is de actie gericht 

op de fi nanciering van dit 

belangrijke bedrijfsmid-

del. Juist op het punt van 

de fi nanciering blijkt de 

kredietcrisis juist voor 

kleine ondernemers soms 

een regelrechte ramp. Op 

vertoon van de VLOK-

lidmaatschap-pas kunnen 

VLOK-leden bij de Ford-

dealer gebruik maken van een Finan-

cial Lease aanbieding op basis van 2,9 

procent rente over de gehele looptijd. Hierbij gelden de volgende spelregels:

•  De aanbieding geldt voor Ford Transit Connect en Ford Transit uit een 

geselecteerde dealervoorraad

• De aanbieding geldt alleen op vertoon van de VLOK-lidmaatschapspas

• De maximale looptijd van het leasecontract is 36 maanden

• De maximale kredietsom is € 20.000,-

•  De maximale slottermijn is 30% van de catalogusprijs, exclusief BTW/BPM

•  De minimale aanbetaling is het BTW-bedrag en, indien van toepassing, de 

BPM.

dealer gebruik maken van een Finan-

cial Lease aanbieding op basis van 2,9 

Ford Nederland VLOK-leden 

een exclusief inkoopvoordeel. 

op de aankoop van een bus, 

Aangekleed model, uitgeklede prijs.

Alle bedragen in euro’s. De aanbieding geldt uitsluitend voor Ford Transit Connect en Ford Transit uit een geselecteerde dealervoorraad. Aanbieding geldt alleen voor VLOK-leden op vertoon van lidmaatschapspas.

Financial Lease aanbieding is alleen verkrijgbaar voor bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven.

Aanbieding VLOK Financial Lease•  Uitsluitend geldig voor Transit en Transit Connect  
uit dealervoorraad•  Financial Lease contract tegen 2,9% gedurende  

de gehele looptijd•  Maximale looptijd: 36 maanden•  Maximale kredietsom: 20.000,-•  Maximale slottermijn: 30% van de catalogusprijs  
excl. BTW/BPM

•  Minimale aanbetaling: BTW bedrag  
(+ BPM indien van toepassing)

Rekenvoorbeeld (excl. BTW/BPM)Transit Connect T200 S 75pk TDCi  
11.850,-

Ondernemerspakket (o.a. airco)  
695,-

Afleverkosten  

575,-
Afsluitkosten Financial Lease  

150,-Totaal kredietsom  
13.270,-

Maandbedrag (36 maanden, 2,9%) 291,-
Slottermijn 

3.564,-
Neem voor meer informatie contact op met uw Ford dealer.
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