
Aktueel
Kansen op werk

Zijn Blokker, Media Markt, 
Kruitvat, de grootgrutters en 
al die andere winkelketens 
nu zo dom? Om elke week 
weer klanten de bedelven 
onder stapels folders met 
aanbiedingen? 
Je zou toch denken 
van niet. In deze tijd 
van zware concurrentie 
gaat het niet alleen om 
aanbiedingen, maar om 
naamsbekendheid. En 
daarvan zit de kracht in de 
herhaling.
Op het moment dat je wat 
nodig hebt ga je naar bedrijven die je kent, 
ook al is het via een folder! 
Wat ons opvalt, is dat er nog VLOK-leden zijn 
die de mooie nieuwe consumentenfolder niet 
gebruiken. Want het is niet alleen een folder 
met ruimte voor je bedrijfsgegevens. Het is 
voor de ontvanger waardevolle informatie 
over hoe een klus met extra garantie door jou 
geklaard wordt. Het is ook een folder die men 
bewaard… Totdat er een klus te doen is. En 
dan is het bijzonder handig als jouw adres 
erop staat.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

VLOK journaal

weer op je horloge en beseft dat je al  aan de 
slag had moeten gaan. Aanbellen bij de buren 
dus. “Ja, mevrouw is er niet. Nee, die is gisteren 
voor een weekje op vakantie gegaan.” Ook 
daarover had je niets afgesproken.

Verzonnen? Nee, zeker niet. Dit soort zaken 
komen geregeld bij het VLOK-secretariaat 
binnen.

Daarom les één bij het sluiten van een 
overeenkomst: Leg de zaken goed en 
voldoende gedetailleerd vast. Maak afspraken 
wat je oplevert en hoe je op een nette manier uit 
elkaar gaat. Ook voor het geval dat dit eerder of 
later is dan gepland. 

Waarom heb je niets aan een mondelinge 
overeenkomst? Omdat als je de afspraak 
moet bewijzen, je al tegenover elkaar staat. 
Het geheugen feilbaar is en ‘een keuken 
verbouwen’ ineens voor een ieder iets anders 
blijkt te zijn. Dan wordt het al snel een verhaal 
van ‘ik dacht dat we toch hadden afgesproken 
dat’…” En met als antwoord: ‘Nee hoor, 
volgens mij hadden we dit afgesproken.’

Overeenkomsten sluiten
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Schriftelijk lost ook niet alles op
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De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zijn 
opgesteld om zaken te doen met alle soorten van 
opdrachtgevers in Nederland. In overleg met de 
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis 
zijn in 1998 enkele bepalingen over geschillen en 
nakominggaranties opgenomen, die alleen van 
toepassing zijn op klussen voor consumenten. Het 
gaat om de bepalingen in paragraaf VI, de artikelen 
14 tot en met 16.
Maar je kunt de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
verder prima gebruiken bij offertes aan zakelijke 
opdrachtgevers. 

Wanneer je dat doet, is het belangrijk dat je weet 
met wie je in zee gaat. Een recent uittreksel uit het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel 
maakt je in dat opzicht veel wijzer. Je kunt met 
name zien wie bevoegd is om voor de onderneming 
waarmee je zaken gaat doen de handtekening onder 
de overeenkomst mag zetten.

Wanneer blijkt dat degene die tekenbevoegd is 
in het buitenland woonachtig is, moet je goed 
opletten. Dan is het belangrijk dat je in jouw 
offerte uitdrukkelijk aangeeft dat de Nederlandse 
rechter bevoegd is om te oordelen over een 
geschil tussen jou en jouw opdrachtgever. Vooral 
klussenbedrijven, die in de grensregio’s werken 
kunnen hiermee te maken krijgen. Zonder deze 
bepaling is de rechter bevoegd in de plaats waar 
de opdrachtgever gevestigd is en moet je dus 
procederen in het buitenland.  

Bijkomend voordeel van een uitspraak van de 
Nederlandse rechter is dat je die gemakkelijk kunt 
laten uitvoeren in het buitenland. Althans, binnen 
de grenzen van de Europese Gemeenschap.

Onder deze titel heeft Kees Huisman, 
algemeen secretaris van de VLOK, een 
korte presentatie gegeven tijdens het 
Vakman Event op 24 en 25 oktober 
2012 in het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs in Utrecht.

Het lijkt een open boek. Je maakt afspraken 
met je klant over het verbouwen van de keuken 
en je gaat aan de slag. Mondelinge afspraak is 
niks dat weet je, toch? Tja, dan kun je het ook 
‘even op papier zetten’. Een keuken plaatsen, 
voor een vaste prijs en een week werk… Hoe 
duidelijk kan dat zijn? Maar dan volgt de 
confrontatie. Twee voorbeeldjes uit de praktijk. 

Voorbeeld 1. Die week werk valt tegen. Het 
loopt niet zoals je had gedacht. En omdat je de 
volgende week ook al werk hebt ingepland, 
wordt het passen en meten.. Ach, en dan zit 
het nog eens tegen en zit je klant na zes weken 
nog steeds in de rotzooi. Daarover had je niets 
afgesproken.

Voorbeeld 2. Sta je maandagmorgen om negen 
uur op de stoep bij de klant en belt aan. Geen 
reactie. Je belt nog eens aan. Nog niets. Je kijkt 

In Eijsden en omgeving zijn agressieve Ierse 
klusjesmannen actief. Op intimiderende wijze 
bieden ze hun diensten aan, om na afl oop ruzie 
te maken over de kosten van het werk. Het gaat 
vooral om werk aan het dak, de oprit en gevel. 
De opdringerige klussers rijden meestal rond 
in busjes met Engelse of Ierse kentekenplaten. 
Mensen wordt geadviseerd niet in zee te gaan 

In de klemtoon ligt soms al een wereld van verschil:
1.  Dóórboren: roept een beeld op van een bewuste actie: er moet ergens een gat in gemaakt 

worden om iets te bevestigen.
2.  Doorbóren: roept een beeld op van een onbedoelde actie: je maakt tijdens het boren 

bijvoorbeeld een gat in een waterleiding.

Als je de klemtoon in een tekst niet zichtbaar maakt, kun je op grond van hetzelfde woord dus 
iets anders verstaan. Dan boor je door of doorboor je.

met de Ieren en de politie te bellen als ze aan de 
deur verschijnen.
Ook in 2010 en in 2011 waren deze berichten 
al niet van de lucht. Voor de redactie van het 
plaatselijke radiostation reden om nader op 
deze zaak in te gaan en contact op te nemen 
met de VLOK voor een kort interview. Het 
interview is te beluisteren via de VLOK-site.

In de VLOK–Klussenkrant van de Libelle 
Zomerweek stond een woordzoekpuzzel. 
Er zijn bijzonder veel inzendingen 
binnengekomen. Uit de goede oplossingen is 
mevrouw Van Leeuwen uit Koudekerk aan de 
IJssel gekozen tot gelukkige winnares van de 
DeWalt accuboormachine! 
Tijdens de uitreiking van de prijs was de heer 
Van Leeuwen net bezig met een klus in de 
schuur. De prijs kwam als geroepen!

Klusprijs Libelle Zomerweek 

Agenda 2013
2013 is voor de VLOK een jubileumjaar. 
Misschien niet zo bijzonder als je weet 
dat de VLOK in 2008 een kwart eeuw oud 
geworden is. Het jaar waarin de VLOK in de 
Evenementenhal in Gorinchem een driedaagse 
jubileummanifestatie had georganiseerd: Klus 
in Bedrijf. Ook nu is het wederom een goede 
gelegenheid om te trakteren.
Met steun van de vaste partners van de VLOK 
en andere leveranciers en instellingen, tot 
ministeries aan toe, is het mogelijk om in de 
loop van december aan alle VLOK-leden een 
bijzondere bureau-agenda voor 2013 toe te 
zenden.

Je kunt de agenda gebruiken waar je maar wilt. 
Je kunt hem in de bus meenemen, maar ook 
thuis gebruiken. Of aan je partner geven om 
afspraken in te noteren.

Bijzonder aan de agenda is de inhoud. De 
agenda bevat namelijk speciale informatie 
over het thema ‘Afspraken met de klant’. 
Aan de hand van praktische situaties worden 
allerhande tips gegeven. Ook over het hanteren 
van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden nn 
over uitspraken van de Geschillencommissie. 
Kortom, het is een agenda en een handig 
naslagwerk in één.
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