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NIEUW! De VLOK-Rechtsbijstandsverzekeringen
Tijdens de komende regiobijeen-

komsten wordt aan de leden ge-

vraagd of zij willen instemmen met 

het afsluiten van een collectieve 

Rechtsbijstandsverzekering voor 

Consumentenzaken (VLOK-Rechts-

bijstand-Consumenten). Voor een 

jaarpremie van 43 euro per lid be-

schik je over een volledige incasso-

dekking, inclusief juridische hulp als 

een klant niet wil betalen. Dit geldt 

ook wanneer de klant claimt omdat 

hij niet tevreden is over de uitvoe-

ring van een opdracht, en deze 

het geschil voor wil leggen aan de 

Geschillencommissie Klussen- en 

Vloerenbedrijven of de rechter. Ook 

is er een vergoeding voor de kosten 

om een vordering via het gerecht 

betaald te krijgen, zoals griffie- en 

deurwaarderskosten.

In aansluiting op deze collec-

tieve polis, kunnen de VLOK-leden 

zich desgewenst zelf aanvullend 

verzekeren voor een volledige 

bedrijfsdekking, inclusief motorrij-

tuigendekking, tegen een zeer aan-

trekkelijke premie (VLOK-Rechtsbij-

stand-Bedrijven). Ook werknemers 

kunnen tegen een kleine toeslag 

worden meeverzekerd. Daarmee 

heb je als ondernemer tegelijk 

dekking voor arbeidsconflicten en 

voor de bedrijfsvoertuigen waarvan 

medewerkers gebruik maken. 

Wie ook een particuliere dekking 

wilt hebben, krijgt hiervoor van de 

verzekeraar een korting aangeboden. 

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt 

alles precies uit de doeken gedaan 

en in juni krijgen alle leden een brief 

met uitvoerige informatie. ■

Het Jaarverslag 2009 van de 

Geschillencommissie geeft voor 

de klussenbedrijven het volgende 

beeld:

De Commissie heeft 43 (2008: 65; 

2007: 48) uitspraken gedaan. In 

2009 werden er 88 geschillen aan-

hangig gemaakt (2008: 109; 2007: 

100; 2006: 86).

Het gemiddeld belang van het 

geschil was 2.488 euro (2008: 

3.467 euro; 2007: 3.725 euro; 2006: 

2.189).

Twee zaken lijken invloed op de 

score te hebben, te weten: de on-

dernemer verschijnt niet ter zitting 

en de ondernemer roept minder 

professionele bijstand in.

In alle gevallen was de consument 

ter zitting verschenen om zijn 

standpunt toe te lichten (2008: 92 

%; 2007: 81 %; 2006: 84 %), terwijl 

de ondernemer maar in tweederde 

van de gevallen aanwezig was 

(2008:  55 %; 2007: 48 %; 2006: 53 

Geschillencommissie

%). Je moet bedenken dat als je 

niet aanwezig bent en de klant ver-

meldt nieuwe feiten, je deze niet 

kunt weerleggen. De Geschillen-

commissie zal dan de nieuwe feiten 

in de beoordeling meenemen, met 

alle gevolgen van dien.

In 33 % van de gevallen had de 

consument de beschikking over 

professionele rechtshulp (2008:  32 

%; 2007: 15 %; 2006: 11 %). De 

ondernemer liet zich maar in 19 % 

van de gevallen bijstaan door een 

rechtshulpverlener (2008: 12 %; 

2007: 10 %; 2006: 11 %). Hoewel 

het bij de Geschillencommissie niet 

gaat om puur juridische zaken, 

maar vooral om wat is afgesproken 

en of die afspraken zijn nage-

komen, kan het toch nuttig zijn 

om iemand mee te nemen. Veel 

klussenondernemers hebben geen 

bedrijfsrechtbijstandverzekering. 

Dan ligt de drempel om een advo-

caat mee te nemen hoog, gezien 

zijn uurtarieven.

Om in deze situatie verbetering aan 

te brengen, legt de VLOK tijdens de 

regiobijeenkomsten een voorstel 

aan de leden voor om een collec-

tieve juridische ondersteuning te 

regelen (zie kader VLOK Rechtsbij-

stand Consumentenzaken).

Het is per slot van rekening niet 

alleen belangrijk voor de leden, 

die – soms ten onrechte – een 

negatieve uitspraak over zich heen 

krijgen. Zeker zo belangrijk is dat 

de VLOK een goede score kan laten 

zien waaruit blijkt dat een klant er 

niet zomaar op kan rekenen dat hij 

of zij (volledig) gelijk krijgt van de 

Geschillencommissie. ■

Journaal Journaal

De laatste tijd worden de praktijk-

bijeenkomsten en workshops maar 

matig bezocht. Daarom waren de 

verwachtingen bij het organiseren 

van de Workshops Houtrotrenova-

tie met Repair Care niet al te hoog 

gespannen. Misschien zouden tien 

tot twintig klussenondernemers 

wel de moeite nemen om hun 

kennis bij te spijkeren. Maar zie 

daar welke verrassing onze leden 

Repair Care workshops groot succes
in petto hadden! Maar liefst 64 

VLOK-leden maakten gebruik van 

de aanbieding van Repair Care om 

met korting deel te nemen aan een 

serie workshops. Niet alleen waren 

de vertegenwoordigers van Repair 

Care blij verrast door de belangstel-

ling, ook de deelnemers reageer-

den zeer enthousiast. Verschillende 

klussenondernemers wilden graag 

een vervolgcursus volgen.

De VLOK-Rechtsbijstandsverzekering is met hulp 

van Meeùs Assurantiën tot stand gekomen via 

de bekende rechtsbijstandverzekeraar DAS. 

VLOK-leden die bij deze verzekeraar al een polis 

hebben lopen, krijgen vanzelfsprekend ook de 

VLOK-korting. ■

De VLOK heeft met Repair Care 

afgesproken de leden in het 

najaar uit te nodigen voor nieuwe 

workshops. De workshops zullen 

zowel gericht zijn op degenen die 

nog geen ervaring hebben met het 

herstellen van houtrot in kozijnen, 

als de vakmannen die hun kennis 

willen verdiepen. ■

Meer met 
Minder dan 
gedacht!
Maar liefst 88 VLOK-leden hebben 

gevolg gegeven aan de uitnodiging 

om deel te nemen aan de cursus 

Meer met Minder. Ook hier kunnen 

we gerust spreken van een succes-

volle deelname. We zijn benieuwd 

hoe het de ondernemers in het 

vervolg vergaat. Tenslotte moet de 

investering in tijd en geld op één of 

andere manier terugverdiend wor-

den. Voor enkele VLOK-leden die 

al langer ervaring hebben met de 

activiteiten rond Meer met Minder, 

moet dat geen probleem zijn. ■

De score op basis van de uitspraken was in 2009 minder dan in voorgaande jaren:

Aantal (percentage) 2009 2008 2007 2006

• Klacht gegrond  27 (63 %) 43 (66 %) 32 (67 %) 18 (47 %)

• Klacht ten dele gegrond  11 (26 %) 10 (15 %) 7 (14 %) 8 (21 %)

• Klacht ongegrond  4 (  9 %) 9 (14 %) 6 (13 %) 7 (18 %)

• Klacht geschikt ter zitting  0 (  0 %) 3 (  5 %) 2 (  4 %) 2 (  5 %)

• Klacht niet ontvankelijk  1 (  2 %) 0 (  0 %) 1 (  2 %) 3 (  8 %)

Totaal aantal uitspraken  43 65 48 38

VLOK Regiobijeenkomsten
Op maandag 3 mei 2010 is de 

eerste VLOK-Regiobijeenkomst 

gehouden. De VLOK gaat de regio 

in om zoveel mogelijk leden te 

kunnen ontmoeten. Niet alleen 

voor de gezelligheid, maar ook om 

de mening van de leden te peilen 

over belangrijke zaken. In de eerste 

plaats wil het VLOK-bestuur een ak-

koord van de leden hebben op de 

nieuwe VLOK-Uitvoeringsvoorwaar-

den (Zie ook het VLOK-Journaal 

in KlusVisie 2003-3). In de tweede 

plaats wil het VLOK weten of de 

leden enthousiast zijn over de uit-

breiding van rechtshulp bij geschil-

len met consumenten. Zie hiervoor 

ook het artikel VLOK-Rechtsbijstand 

Consumentenzaken. 

Om de leden ook op technisch 

gebied van informatie te voorzien, 

worden de regiobijeenkomsten ge-

houden bij diverse leveranciers. De 

bijeenkomst op 3 mei vond plaats 

bij Faay in Vianen. Faay is gespeci-

aliseerd in de productie van milieu-

vriendelijke scheidingswanden en 

plafondsystemen met uitzonderlijke 

eigenschappen. Met een bezoek 

aan de demonstratieruimte en de 

fabriek en een heldere presentatie, 

hebben Johan van Bijsterveld en 

De overige regiobijeenkomsten 

zijn gehouden na de kopijslui-

tingsdatum voor dit nummer 

van KlusVisie. In de volgende 

KlusVisie zal een kort verslag 

volgen van deze bijeenkomsten.

gastvrouw Monique Faay een fraai 

visitekaartje afgegeven. Een groot 

aantal leden die nog op de traditio-

nele manier wanden maken, waren 

onder de indruk van de eigenschap-

pen van de Faay-wandsystemen. 

Hetzelfde gold voor de plafondsy-

stemen.

Het is overigens niet de eerste keer 

dat de VLOK te gast was bij Faay. 

Op 30 mei 2005 heeft de VLOK 

een ledenbijeenkomst gehouden 

waarbij gelijktijdig op twee locaties 

activiteiten plaatsvonden, te weten 

in Vianen bij Faay en in De Meern 

bij Velux. Zie voor een uitgebreid 

verslag van die bijeenkomst:  

KlusVisie 2005-4. ■

VLOK-
lid maakt 
 promotie
Martin Mosterd uit Wijhe maakte 

tijdens een lokale consumenten-

manifestatie bij het Tegelhuys 

Wijhe niet alleen reclame voor zijn 

afbouw- en timmerbedrijf, maar 

ook voor de VLOK. Prima werk! ■ 
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