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• Huizenmarkt trekt aan (zaaknr. 109676)
Huis verkopen? Dan moet je zorgen dat het er 
goed bijstaat. Dus “even” verkoopklaar 
maken… De Geschillencommissie sprak zich 
onlangs uit over een klacht van een consument 
over lekkage bij een uitbouw. Klager had de 
woning net gekocht en de vorige eigenaar had 
het klussenbedrijf ingeschakeld. De deskundige 
van de Geschillencommissie stelde vast dat het 
dakwerk niet deugde (herstelkosten 3.500 
euro), maar dat het klussenbedrijf van de vorige 
eigenaar uitdrukkelijk een beperkte reparatie 
moest uitvoeren (tegen het advies van het 
klussenbedrijf om het dak grondig aan te 
pakken). Omdat her meer aan het dak 
mankeerde was de Geschillencommissie er niet 
van overtuigd, dat de lekkage kwam door de 
uitgevoerde klus en wees de eis van de 
consument af.

• Klant neemt adviezen niet serieus (zaaknr. 
96627)
Een consument klaagt onder meer over 
schimmelvorming in de badkamer en 
problemen op de vloer in hal en toilet. Omdat 
de ondernemer wel steken heeft laten vallen 
wordt een schadevergoeding toegekend. Maar 
deze is lager dan de consument in gedachte had. 
Volgens de Geschillencommissie ligt het risico 
van schade als gevolg van het nadrukkelijk 
kiezen voor opdrachten die door de ondernemer 
ten stelligste zijn afgeraden bij de klant.

Leren van 
anderen

Marketing voor 
dummies
Een goed marketingboek omvat niet meer dan 275 
woorden, inclusief voorwoord. Welnu, bij deze, dit was 
het voorwoord.

Je wilt dat goede klanten jouw bedrijf op hun netvlies 
hebben op het moment dat ze je nodig hebben.

Naamsbekendheid. Niet zozeer de naam alleen, als wel 
de combinatie naam en goed werk. Dat is de kracht van 
mond-tot-mond-reclame. Uit verschillende branche-
onderzoeken leerden we, dat juist de mond-tot-mond-
reclame voor klussenbedrijven veruit de belangrijkste 
bron van nieuwe klanten is.

Investeer dus in bestaande klanten. Dak alles goed af 
zodat niet al het vuil door het hele huis doorgelopen 
wordt; gebruik een goede stofafzuiger; ruim elke dag de 
boel op; lever het werk en de werkplek schoon op; geef 
een bloemetje voor het onvermijdelijke ongemak en 
vraag klant om een eerlijke beoordeling van je werk 
(zo’n persoonlijk verzoek is beter dan een 
onpersoonlijke online klanttevredenheidsonderzoek).

Vrijwel elke klusser werkt in een beperkte regio. Als je 
nieuwe klanten kunt gebruiken, doe dan mee aan 
activiteiten in jouw regio. Kan een braderie zijn. 
Verkoop jezelf door iets te maken en klanten te 
informeren over die unieke VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden! Wij hebben er zelf erg leuke 
ervaringen mee op de woonbeurzen.

En als je wilt zien hoe het niet moet, kijk dan eens op 
www.gekopklanten.nl

De Geschillencommissie Klussenbedrijven te 
Den Haag oordeelt bij een geschil tussen  een 
VLOK-lid en zijn klant (consument) of beide 
partijen hun afspraken zijn nagekomen. Het 
aantal uitspraken van de Geschillencommissie 
is de laatste jaren fors minder geworden. In 
2012 nog 62 uitspraken, in 2016 nog maar 6! In 
aanvulling op ons laatste overzicht uit 
KlusVisie 2016-1 een kort overzicht van  
wetenswaardigheden uit recente uitspraken van 
de Geschillencommissie. 

• Waar gewerkt wordt vallen spaanders 
(zaaknr. 106198)
Een bekend gezegde. Zo ook in dit geval. Het 
was net niet helemaal goed gegaan. De 
ondernemer was het al eens met de klant dat iets 
moest worden hersteld en had ook aangeboden 
dat te komen doen. Eventueel zou een ander 
bedrijf het kunnen doen, die daartoe een offerte 
van 254,40 had uitgebracht. De klant vond het 
aanbod voor herstel niet voldoende. De door de 
Geschillencommissie ingeschakelde 
deskundige becijferde de noodzakelijke 
herstelkosten op een afgerond bedrag van 300 
euro. De Geschillencommissie overwoog 
daarop, dat het niet aanvaarden van het voorstel 
van de ondernemer voor rekening en risico van 
de klant komt. De consument had geen 
overtuigende argumenten naar voren gebracht 
waarom het hij voorstel voor kosteloos herstel 
niet zou aanvaarden. En tot slot (letterlijk): 
“Omdat de ondernemer dit aanbod reeds heeft 
gedaan voordat de consument het geschil bij de 
commissie aanhangig heeft gemaakt, is de 
klacht van de consument weliswaar gegrond, 
maar kan de consument geen aanspraak maken 
op vergoeding van het klachtengeld en is de 
ondernemer geen behandelingskosten 
verschuldigd.”
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Aktueel

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

Engelandlaan 290 
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 582
2700 AN Zoetermeer 

Tel.: 079 - 343 62 12 
Fax: 079 - 343 62 14 
email: info@vlok.nl
www.vlok.nl

VLOK-activiteiten
•	 VLOK-koffieklets
Dit najaar krijgen de leden in verschillende regio’s een uitnodiging om op heel informele wijze bij 
elkaar te komen. Dus niet vergaderen, maar praten over zaken als Broodfondsen, omgaan met de 
drukke werkzaamheden, enz. Tijdens de druk van dit nummer zal op 25 september de eerste 
bijeenkomst hebben plaatsgevonden in Ugchelen.
•	 Algemene	Ledenvergadering
Houd je ruimte in je agenda om mee te beslissen over de toekomst van de VLOK? De 
ledenvergadering is gepland op maandag 20 november 2017. In week 42 zullen de leden een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen met de locatie, de aanvangstijd en de agenda met de te 
behandelen onderwerpen.
•	 Eigen	Huis	(ver)bouwen	–	Utrecht
Van vrijdag 6 oktober tot en met zondag 8 oktober 2017 zal het VLOK-promotieteam 
woonconsumenten de weg wijzen naar VLOK-leden. Strategisch met een hoekstand aan de 
overloop van de hal Bouw/verbouw naar de hal Keuken en Bad op stand C2.30!
•	 Liever	thuis!	-	Eindhoven
Van donderdag 23 november tot en met zaterdag 25 november 2017 voorziet het VLOK-
promotieteam weer de meest draagkrachtige en hulpbehoevende doelgroep van nuttige adviezen 
bij het treffen van voorzieningen om langer met plezier zelfstandig te blijven wonen.

Bedrijfstip!

Tegen de tijd dat je deze KlusVisie verschijnt 

nadert het einde van het jaar al weer met 

rasse schreden. Daarom deze tip: loop alle 

langdurige contracten door. Kijk wanneer de 

vervaldata zijn waarop je eventueel kunt 

opzeggen. Bedenk bij jezelf of de dienst die 

je afneemt nog toereikend is. 

Een voorbeeld. In de loop van de tijd zijn 

klussenbedrijven meer bouwkundige 

werkzaamheden gaan uitvoeren. Dan past 

de VLOK-basis-AVB (aansprakelijkheid voor 

bedrijven) niet meer en ligt de VLOK-AVB 

Bouwkundig meer voor de hand, eventueel 

aangevuld met een speciale VLOK-CAR 

voor werk tot 50.000 euro. 

Wel meer premie, maar ook een uitgebreide 

dekking, die je aan de klant kunt laten zien. 

En die je – wanneer de Wet 

Kwaliteitsborging voor het Bouwen van 

kracht wordt, zult moeten laten zien. Maar nu 

al het onderscheid in kwaliteit!

Bedrijfstip!

Nog geen VLOK-lid?

Voor nog geen euro per dag beschik je over 

gratis over dit mooie vakblad en beschik je 

over een uitgekiende set Algemene 

voorwaarden!

Lid worden?

Als je lid wordt via een VLOK-lid en via 

Bouwmaat (www.allesvoorslimmerbouwen.

nl) dan bespaar je direct op je 

inschrijfkosten!

Klussenbedrijf?
Voor de VLOK is het woord ‘klussenbedrijf’ 
van meet af aan een soort Geuzentitel 
geweest. In de strijd om erkenning door de 
gevestigde orde van aannemers, 
installateurs en andere branches die zich – 
vaak als specialist - bezig houden op het 
brede werkterrein van klussenondernemers.

Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 
2007 is er veel veranderd. Zo zijn er 
VLOK-leden, die zich toeleggen op 
verbouwingen. Er zijn leden die zich hebben 
gespecialiseerd. En er zijn leden die zich 
bezig houden met ambachtelijke 
vervaardiging van meubels, kasten, en 
dergelijke (interieurbouwers).  
De VLOK wil voor alle soorten leden het 
diensten aanbod zo passend mogelijk 
maken.
Daarom bestaan naast de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden 2016 ook de 
Algemene Voorwaarden van de Vakgroep 
Parket 2016 en de Algemene Voorwaarden 
van de Vakgroep Interieurbouw 2016.

VLOK-leden die vinden dat deze andere 
voorwaarden meer bij hen passen kunnen 
zich gratis opgeven als lid van een Vakgroep. 
Zij ontvangen dan bovendien gratis – naast 
de KlusVisie – een specifiek vakblad, te 
weten het Parketblad of het vakblad 
Interieurbouw.
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