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VLOK-themaplein Vakmanschap & Zekerheid -  
Bouwrelatiedagen Gorinchem
Op 6, 7 en 8 september 2011 kun 

je tussen 14.00 en 22.00 uur de 

Bouwrelatiedagen in Gorinchem 

bezoeken. Altijd weer bijzonder 

is de VIP-ontvangst die je daar 

ten deel valt. Parkeren is gratis, 

toegang kun je krijgen als VLOK-lid 

met de VIP-kaart en als je binnen 

bent, valt er heel veel te zien en 

te beleven. Daarnaast staat er ook 

eten en drinken klaar, zodat je 

niets te kort komt.

Dit jaar hebben VLOK-bestuurslid 

Ed Stolwerk en Mark Seveke zich 

sterk gemaakt voor een bijzondere 

activiteit, namelijk het themaplein 

Vakmanschap & Zekerheid (Stand 

197, maar hij is eigenlijk niet te 

missen!).

Van de partij zijn in ieder geval 

de vaste partners van de VLOK, 

te weten: Van den Hadelkamp 

(UwMaatinAfval), Compaan 

(internettoepassingen), Zevim (be-

drijfswageninrichting) en Askilan 

(afwerkingsmaterialen keukens, 

badkamers en trappen).

Maar in het kader van het VLOK-

Kwaliteitsprogramma zullen ook 

oude bekenden en nieuwe partners 

aanschuiven zoals: Faay (wand- 

en plafondsystemen), Fermacell 

(droogbouwsystemen) en Sealskin 

(sanitair). Ook zullen PCI (tegel-

lijmen) en ISOBouw Innovatie 

in Isolatie, de winnaar van de 

Nederlandse Bouwprijs 2011 aan 

de activiteiten op het themaplein 

deelnemen. ■

Wat mag je verwachten?
Om te beginnen: maak een groene 

offerte! Als je behalve een (prijs-

technisch) scherpe offerte ook een 

groene offerte kunt aanbieden, 

dan onderscheid je je van veel 

andere klussenbedrijven. Een be-

langrijk onderdeel van de voorbe-

reiding van de offerte is een goed 

gesprek met de klant. Een goede 

voorbespreking bespaart vaak tijd 

en materiaal.

Een ondernemer is net een bestuur-

der van een auto. Je mag nooit 

in slaap vallen. Je moet altijd ver 

vooruit blijven kijken om het risico 

op ongevallen zo klein mogelijk te 

houden.

Gelukkig was ons lid Steve Mans-

veld uit Groningen klaarwakker. 

Hij meldde de ontvangst van een 

ongewenste factuur van een firma 

genaamd Pistor B.V. Marketing 

& Communicatie Adviezen uit 

Beuningen. Op de factuur stond 

alleen een postbusadres, maar geen 

telefoonnummer. De firma Pistor 

zou voor Steve een informatiepak-

Duurzaam Verbouwen
Met steun van de VLOK, BouwGarant en Bouwmaat heeft de Stichting 

Bouwresearch (SBR) een serie vakavonden georganiseerd over het thema 

‘Verantwoord Verbouwen’. Voor de VLOK heeft bestuurslid Ruben Schenk 

een flinke bijdrage geleverd aan de samenstelling van het programma en 

hij zal ook deelnemen aan de presentaties.

Speel in op wat klanten bezig-

houdt. Duurzaam bouwen is in. In 

bladen, op televisie en op internet 

zien klanten waarom groen 

bouwen belangrijk is. Daarom 

zullen ze steeds vaker vragen 

om duurzame oplossingen. Als 

professioneel klussenbedrijf kun 

je jouw klanten die oplossingen 

bieden. Het kennisinstituut SBR 

kan je daarbij goed helpen. Leer 

hoe je praktisch mee kan helpen 

Factuurellende
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Zevim
Zevim biedt een uitgebreid assorti-

ment bestaande uit kasten, laden, 

accessoires en meer, met als doel de 

bedrijfswagen zo efficiënt en veilig 

mogelijk in te richten. Of het nu 

gaat om veiligheids- en technische 

aspecten of om bedrijfskundige 

onderdelen: op al deze facetten 

zal Gerben Bartels de VLOK-leden 

graag voorlichting geven aan de 

hand van praktische tips en oplos-

singen. Graag komt hij bij je langs 

met zijn demobus om je in pakweg 

een uurtje helemaal bij te praten. 

Dan kun je daarna zelf in alle rust 

bedenken wat je met deze nieuw 

vergaarde kennis wilt doen.

Gerben Bartels: “Wij kiezen er 

bewust voor om geen offerte via 

internet aan te bieden. Op de 

website www.zevim.nl zijn alle 

onderdelen met hun prijzen op 

te vragen als je losse onderdelen 

wilt bijbestellen. Dat is natuurlijk 

geen probleem. Het vereist echter 

een goed gesprek om uit te vinden 

ket Regionale bouwactiviteiten 

gemaakt hebben. En dat voor 

een bedrag van 53 euro, exclusief 

btw. Via Google vindt Steve een 

telefoonnummer van een bedrijf 

met dezelfde naam uit Beuningen. 

Hij bleek al de zoveelste die belde 

over een ongewenste factuur en 

kreeg het advies melding te maken 

van fraude.

Ook Jos Roest van Klussenbedrijf 

Manus uit Boxtel was oplettend, 

toen hij tot twee keer toe gebeld 

werd door bedrijven die stelden dat 

hij een afspraak had gemaakt over 

het plaatsen van een advertentie. 

welke investeringen je moet doen 

om de bus naar jouw wensen in te 

kunnen delen. En daarvoor kom ik 

graag langs. Mijn ervaring is dat er 

dan veel bewuster gekozen wordt. 

Of je nog even wacht, of dat je 

direct overgaat tot het gericht doen 

van investeringen, een tevreden 

klant word je zeker. Doorgaans 

staat de gewenste inrichting, dus 

maatwerk, zo’n twee tot drie 

weken na de bestelling gereed voor 

inbouw. Je bent de bus vervolgens 

wel een dagje kwijt, maar die 

krijg je dan heel efficiënt en mooi 

ingericht weer terug. Een inrichting 

kan daarbij gemakkelijk meerdere 

bussen mee. Overzetten naar een 

andere is goed mogelijk.”  ■

aan een beter milieu door minder 

uitputting van grondstoffen, door 

het beperken van de groei van de 

afvalberg, door het verminderen 

van de uitstoot van giftige gassen, 

enzovoorts.

De vakavonden beginnen om 18:15 

uur en duren tot ongeveer 20:30 

uur. De toegang tot de bijeenkomst 

is gratis. Je kunt je aanmelden 

op: www.sbr.nl/verantwoord_ver-

bouwen (let op de ‘underscore’!, 

het lage streepje tussen de twee 

woorden). Op deze site vind je ook 

praktische achtergrondinformatie 

en een aantal links naar SBR-

Infobladen en ander interessante 

internetsites.  ■

VLOK-voorzitter Gerard Oltmans en Gerben Bartels, directeur van Zevim 

bedrijfswageninrichting uit Zevenaar, zijn het helemaal met elkaar eens: de 

zojuist gesloten overeenkomst moet leiden tot voordeel voor VLOK-leden. 

VLOK-leden, die bij Zevim slagen met de inrichting van hun bedrijfswagen 

ontvangen op hun investering een exclusieve korting.

Ook deze zomer was het weer zover. Duistere praktijken op het gebied 

van advertentieverkoop staken weer de kop op. Kennelijk denken kwaad-

willende mensen dat je in deze tijd al met je hoofd op vakantie bent en 

dat je de ongevraagde en onterechte factuur zomaar even betaalt.

De laatste keer dat hij gebeld werd, 

vroeg hij om een proefdruk om zo-

doende achter een adres te komen. 

Die kreeg hij van SCC B.V. (Sponsor 

Concepten) uit Steenwijk. Het be-

trof een advertentieplaatsing in het 

Beter Weetje en Doen-magazine 

dat verspreidt zou worden over 

de kinderafdelingen van diverse 

ziekenhuizen. Na ontvangst van 

de proefdruk werd duidelijk dat er 

geen sprake was van een afspraak, 

maar van een aanbieding. 

De VLOK adviseert om altijd alert 

te reageren. Als je niet gediend 

bent van telefonische verkoop, laat 

dat dan kort en duidelijk weten 

en beëindig het gesprek. Als je 

meer wilt weten, vraag dan altijd 

een schriftelijke offerte en een 

proefexemplaar van de betreffende 

uitgave aan. Jos: “Je kunt dan even-

tueel de andere adverteerders uit 

die proefdruk bellen om naar hun 

ervaringen te vragen.”

Zeg altijd duidelijk dat je geen 

mondelinge opdrachten geeft. 

Herhaal dat zo vaak als je wilt, 

desnoods tot vervelends toe. Wees 

erop bedacht dat het gesprek opge-

nomen wordt. Overigens moet men 

daarvoor van tevoren toestemming 

vragen.

Heb je de indruk dat de beller je 

onder druk wil zetten, wees dan 

gerust zo onbeleefd om de hoorn 

op de haak te gooien. Voor de 

echte foute jongens (en helaas zijn 

die er en zijn ze steeds weer actief) 

is dat het best passende antwoord.

Heb je voldoende gegevens over de 

‘foute’ advertentieverkoper, meld 

die dan bij www.fraudemeldpunt.nl 

van de Stichting Acquisitiefraude.  ■
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