
Aktueel
Nieuw VLOK-
opdrachtformulier
Naar aanleiding van 
de nieuwe wettelijke 
consumentenregels 
heeft de VLOK nieuwe 
opdrachtformulieren 
opgesteld. Deze zijn 
digitaal beschikbaar 
op de VLOK-site. 
Daarnaast kunnen de 
leden de formulieren 
bestellen in de vorm van 
doordrukformulieren. 
Deze bevatten sets van 
telkens drie formulieren, 
een voor de klant, een als 
werkbon en een voor de 
administratie.

Het bijzondere aan de nieuwe 
opdrachtformulieren zit hem in de 
achterzijde die thans bedrukt is. Daarop 
zijn de wettelijke verplichte meldingen voor 
verkoop ‘op afstand’ en verkoop ‘buiten de 
verkoopruimte’ weergegeven. In de praktijk 
zal die toevoeging vooral van belang zijn bij 
klussen waarvoor de consument opdracht 
verstrekt op het moment dat je bij de klant 
thuis komt om het werk op te nemen en de 
opdracht bij die gelegenheid vastlegt en door 
de consument laat ondertekenen.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

vlok journaal

presentaties gehouden door de Kamer van 
Koophandel, door de Nedubex over werken als 
zelfstandige in Duitsland en door PCI.

Een impressie van het ZZP-Plein.

Vakmanschap en Zekerheid

Na drie jaar samenwerking in het kader van Vakmanschap 
en Zekerheid heeft PCI nu een uitgebreide trainingsbrochure 
opgesteld. Daarmee komt PCI tegemoet aan de wens van 
veel klussenbedrijven om toepassing van lijn, voeg- en 
mortelsystemen meer diepgaand te behandelen als vervolg 
op de basistraining die vanzelfsprekend op het programma 
blijft staan. Ook heeft PCI bij Bouwmensen in Nieuwegein een 
meer centraal gelegen trainingslocatie gevonden. De VLOK 
complimenteert PCI met deze geweldige inspanning en hoopt 
dat veel ondernemers zo slim zijn, dat zij graag slimmer willen 
worden. Verbeteren van je vakbekwaamheid leidt altijd tot 
winst! Kijk eens op: www.deklusvrouw.com/logboek.
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De regering poogt met alle macht de arbeidsmarkt zo 
goed mogelijk in te richten met behulp van sturende 
wetgeving. De vraag is of dit een taak van de overheid is. 

De afgelopen decennia is er een stapel wetgeving 
opgebouwd met mooie titels als Poortwachter en 
Transitievergoeding. Het advies van de VLOK is om niet 
zomaar aan personeel te beginnen. 

Daarnaast zou de VLOK de beleidsambtenaren en 
politici willen vragen om even een dagje te reserveren 
voor overpeinzing. Stel je dan het volgende voor: je 
bent even geen ambtenaar of politicus.  Je bent een 
zelfstandige zonder personeel. Je ziet kansen in de 
markt, maar dat werk kun je niet alleen aan. 

Verwacht resultaat: alsmaar stijgende verbazing over 
hoe je wereld dan gaat veranderen, hoeveel tijd je nodig 
hebt om allerlei zaken te regelen en een toenemende 
onzekerheid of je wel aan alles hebt gedacht. Want iets 
vergeten kan nu verregaande gevolgen hebben. Het kan 
je wereld dramatisch veranderen. Eerder hebben politici 
al belastingaangiftes moeten doen en onlangs nog de 
rekentoets. De uitslagen waren dramatisch. 

Daarom pleit de VLOK voor:
•  een algemene vrijstelling voor kleinschalige bedrijven 

tot vijf werkzame personen, of
•  een extra toets wanneer wetgeving toch van toepassing 

moet worden verklaard op kleide ondernemingen, en/
of 

•  fiscale compensatie voor de alsmaar stijgende 
administratieve lasten om alleen al die 
wetswijzigingen bij te houden, bijvoorbeeld in de 
vorm van een faciliteit in de vorm van studiekosten.

De VLOK had voor de beursorganisatie 
de organisatie van het ZZP-Plein op zich 
genomen. Met de thema’s ‘badkamer’ en 
‘zolder’ was er voor de vakman genoeg te zien 
en te doen. Daarnaast werden op het podium 

Op de Bouwbeurs was weer ontzettend veel te zien en te horen. De VLOK-partners 
hadden bijna allemaal gekozen voor dubbele presentaties. Zo stonden Fakro, IsoBouw 
en PCI zowel op de Renovatiebeurs als op het ZZP-Plein van de Bouwbeurs. Faay en 
Fermacell waren ook met mooie stands vertegenwoordigd. 

Plannen met offertes
Lastig. Soms stuur je offertes uit en hoor je 
niets. Soms komen ineens offertes getekend 
terug. En alle klanten willen nog voor 
bijvoorbeeld 1 juli 2015 (het einde van de 
tijdelijke lage btw-regeling) klaar zijn met de 
klus. Vraag van een van de leden was: hoe ga je 
hier het beste mee om? 

Meestal kun je ruimte geven aan jezelf (en 
aan de klant) door in de offerte te vermelden, 
dat het werk wordt begonnen op een nader 
af te spreken datum. Dan kun je nog alle 
kanten op. Om klantvriendelijk te zijn kun je 
vermelden, dat je zult proberen aan te sluiten bij 
de voorkeur van de klant als die een bepaalde 
datum heeft genoemd. 

Maar nu staan er financiële belangen op het 
spel. Daarom het advies: neem in de offerte op, 
dat het werk uiterlijk op een bepaalde datum 
moet beginnen, dus dat jouw garantie dat de 
klus voor 1 juli wordt afgerond alleen geldt als 
de offerte tenminste op datum X getekend door 
jou terugontvangen is. 

En dan als tip: sms drie dagen voor de door jou 
genoemde datum X een herinnering naar de 
klant: Kunt u zich vinden in de offerte, stuur 
hem dan nu terug, anders vervalt de garantie 
voor het lage btw-tarief.

En dan nog de tip van leden uit de vorige lage 
btw-periode. Adverteer eens met de slogan, 
dat klanten bij jou nog tot het eind van het jaar 
gebruik kunnen maken van het lage btw-
tarief. Dan geef je zelf een korting in plaats 
van de overheid. Maar het valt wel op. En als 
ondernemer heb je zelf uitgerekend waar het op 
uitkomt.

LET OP! 
Bij de vorige tijdelijke btw-maatregel 
gold dat de opdracht voor de einddatum 
moest zijn verstrekt. Dit keer moet 
het opgedragen werk voor 1 juli zijn 
afgemaakt! Houd daarmee rekening met 
je planning!


