
Aktueel

Wie heeft gebeld?
Iedereen krijgt regelmatig te maken met 
mensen die bellen op ongelukkige tijden over 
zaken waarvoor je niet echt belangstelling 
hebt. Soms op het irritante af.
Het beste is om het gesprek netjes 
maar kordaat te stoppen: “Ik heb geen 
belangstelling en wens u veel succes.” En 
dan ophangen.
Soms heb je het gevoel dat het aanbod 
misschien toch wel de moeite waard is om 
te bestuderen. Dan kun je het beste zeggen: 
“Stuurt u uw aanbieding maar schriftelijk 
naar mij toe.” Want als je direct door de 
telefoon zaken gaat doen, kan dat verkeerd 
uitpakken. Dan blijkt de eenmalige goedkope 
aanbieding ineens een duur abonnement 
voor meerdere jaren.
Van een van onze leden kregen we een 
goede tip die we graag doorgeven. Hij werd 
gebeld  met een aanbod voor internet. Hij 
vertrouwde het niet en ging op onderzoek uit.
Toen kwam hij terecht bij  
www.wieheeftgebeld.nl. En die website gaf 
een niet mis te verstane waarschuwing. 
Nieuwsgierig? Kijk dan eens en zoek op 
telefoonnummer 085 – 501 602 43.
Het nummer van de VLOK is inmiddels ook 
bekend op de site. Handig.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

VLOK  journaal

de montage onafhankelijk van het product 

aan de regelgeving. Monteurs worden 
getraind en geëxamineerd door de SKH, een 

producten.

Afhankelijk van de eisen waaraan een 
bedrijf voldoet, kan een deelnemer aan het 
Dakvenstermeester voor zes groepen aan de 

• Daglicht & Hellend dak
• Daglicht & Plat dak
• Daglicht & Ruimtewinners
• Daglicht & Dakterras
• Daglicht & Solar
• Daglicht & Monumenten

Een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk-

van daglichtproducten en dakkapellen wanneer 
het volgens de voorschriften en regelgeving 

VLOK op grotere beurs  
Eigen woning (ver)bouwen

Het is niet de eerste keer dat de VLOK deelneemt 
aan deze beurs. Een beurs waaraan ook 
Vereniging Eigen Huis verbonden is. Opvallend 
dit jaar was dat de beurs groter was en levendiger. 
Het is duidelijk dat de verbeterde economische 
situatie ook de leveranciers en consumenten 
enthousiaster heeft gemaakt.
Als vaste VLOK-ambassadeur kreeg Mart Rietveld 
dit keer steun van VLOK-lid Rob Westerhout 
van Bouwbedrijf Het Rijke Leven uit Nederhorst 
den Berg en auteur van het boek Vrouwen & 
Verbouwen. 
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“Koop geen woning zonder bouwinspectie”. 
Zo reageert minister Dijsselbloem op 
huizenmarktontwikkelingen in Nederlandse steden 
die trekjes van oververhitting vertonen. Woningen 
in Amsterdam, Utrecht en andere Nederlandse 
steden zijn nauwelijks aan te slepen. 
Hoeveel consumenten zonder keuring een huis 
kopen is onduidelijk. Vast staat, dat het ook buiten 
de grote steden verstandig is om een woning 
voor de aankoop te laten keuren. Een slimme 
consument maakt gebruik van de expertise van de 
bouwdeskundigen van de Vereniging Eigen Huis.
Bouwkundige inspecties bieden voor VLOK-
leden kansen. Want de waarde van de uitgebrachte 
rapporten zit niet alleen in het vinden van grote 
gebreken. Veel belangrijker is dat de koper 
een opgave krijgen van zaken die de komende 
jaren onderhoud nodig hebben. Dat levert twee 
belangrijke voordelen op. Ten eerste het besef 
dat het onderhoud noodzakelijk is en ten tweede 

uitgaven die hij zal moeten doen.
VLOK-leden kunnen zelf ook inspelen op de 
huizenmarkt in hun regio. Neem eens contact op 
met makelaars in de buurt. 
Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM, de 
VBO Makelaar of VastgoedPRO hanteren – net als 
de VLOK – Tweezijdige algemene voorwaarden, 
goedgekeurd door de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis. Makelaars willen hun 
klanten zowel bij aan- als bij verkoop zoveel 
mogelijk van dienst zijn. Dat geldt zeker voor 
een klant, die zijn huis moet verbeteren om het 
geschikt te maken voor de verkoop in een regio 
waar de huizenmarkt nog niet oververhit is. 
Verkopers moeten namelijk eventuele gebreken aan 
belangstellenden melden. 

Inmiddels wordt al op de nieuwe wetgeving 
voorgesorteerd. Zo staat de nieuwe wet 
aan de basis voor het initiatief van het 
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk.

Aannemers krijgen te maken met de eis dat zij 
moeten aantonen dat zij deugdelijke producten 

bouw is het Bouwbesluit. Op dit moment kun 
je door te werken volgens een door de Stichting 
Bouwkwaliteit aanvaarde Beoordelingsrichtlijn 
aantonen dat je aan het Bouwbesluit voldoet, 
zie www.bouwkwaliteit.nl.

Al jaren geleden was de VLOK blij met de 
trainingsinspanningen van Velux rondom de 
Velux Montagepartners en die van Fakro in het 
kader van het VLOK Kwaliteitsprogramma 
Vakmanschap en Zekerheid. Ook omdat die 
partijen aangaven aandacht te willen schenken 
aan voorlichting over het Bouwbesluit.

Met de aanpak van het Dakvenstermeesters 
Montage Keurmerk wordt de training van 

In het vorige VLOK-Journaal schreven we enkele kritische noten over de aanstaande 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Inmiddels is de wet door de Tweede Kamer 
aangenomen en zal deze na behandeling in de Eerste Kamer geleidelijk in werking 
treden.

Een verplichte toetsing vooraf van de 

zal met de nieuwe wet voorlopig alleen 
gelden voor nieuwbouw. Maar de 
aansprakelijkheid voor de kwaliteit 
(achteraf) geldt van begin af aan ook voor 
verbouw en zelfs voor vergunningvrij 
(ver)bouwen. Dit is een direct gevolg 
van de uitbreiding van de rechten van de 
woonconsument.

Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers 
van het Dakvenstermeesters Montage 
Keurmerk kwam naar voren dat het Keurmerk 
het vertrouwen moet winnen van de 
consumenten en zakelijke opdrachtgevers, 
zoals woningbouwverenigingen. Dat kan door 
als extra eis te gaan stellen het toepassen van 
tweezijdige algemene voorwaarden, dwz. 
goedgekeurd door de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis. 
De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
2016 voldoen daaraan en zijn bovendien 
door de Belastingdienst goedgekeurd als 
modelovereenkomst (van belang voor zakelijke 
opdrachtgevers). 
VLOK-leden die willen deelnemen aan het 
Dakvenstermeester Montage Keurmerk kunnen 
rekenen op een korting bij de deelname aan 
deze nieuwe keurmerkregeling. De VLOK-
leden die inmiddels al zijn aangesloten krijgen 
de korting alsnog.
Meer weten: www.dakvenstermeesters.nl

gemonteerd is. Dit kan alleen wanneer een 
opdracht volledig en compleet uitgevoerd 

geeft tevens recht op tien jaar garantie op de 
montage, welke afgegeven wordt door het 
deelnemende bedrijf.
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