
De manier om leden hierbij te steunen is ei-

genlijk eenvoudig en kun je – als VLOK - in 

vier stappen doen:

1. Je helpt je leden met het maken van 

goede afspraken

VLOK-leden maken hun afspraken met be-

hulp van de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn bruikbaar voor zake-

lijke en particulier opdrachtgevers geschikt.

 Zekerheid voor consument 

De consument weet dat de afspraken worden 

gemaakt met door de Consumentenbond en 

Vereniging Eigen Huis goedgekeurde VLOK-

Uitvoeringsvoorwaarden. Daardoor weet de 

consument dat het gaat om voorwaarden 

waar voor beide partijen redelijke en voor de 

hand liggende rechten en plichten zijn opge-

nomen.

 Zekerheid voor zakelijke klant (NIEUW in 2016)

De zakelijke klant heeft in de per 1 mei 2016 

aangevulde VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 

een door de belastingdienst beoordeelde 

modelovereenkomst waarmee hij in staat is 

zich in te dekken tegen naheffingen van 

loonheffing, omdat de voorwaarden duide-

lijk maken dat het VLOK-lid de werkzaam-

heden uitdrukkelijk niet in dienstverband 

uitvoert, maar als zelfstandige ondernemer. 

 Zekerheid voor klussenondernemer

Het VLOK-lid weet, dat de consument, die een 

geschil voorlegt aan de Geschillencommissie 

Klussenbedrijven, openstaande facturen voor 

de klus bij de Geschillencommissie in depot 

moet storten. Daarmee heeft hij de zekerheid, 

dat hij het geld krijgt waarop hij recht heeft.

2. Je helpt je leden dat zij hun afspra-

ken goed kunnen nakomen,

 Tips

VLOK-leden krijgen in druk of via het ledenpor-

taal op de VLOK-site talrijke tips hoe om te gaan 

met allerlei situaties: over omgaan met bijzon-

dere situaties, omgaan met klachten, incasso 

van je facturen en andere praktische zaken.

 Trainingen en workshops

Omdat voorkomen beter is dan genezen 

verschaft de VLOK samen met fabrikanten 

en leveranciers in het kader van het VLOK-

Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 

Zekerheid allerlei mogelijkheden om je ken-

nis en vaardigheden bij te spijkeren. 

3. Je garandeert dat je leden hun 

afspraken nakomen

 VLOK-nakomingsgarantie

Met de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden ga-

randeert de VLOK dat een VLOK-lid het bin-

dend advies van de Geschillencommissie 

Klussenbedrijven uitvoert. 

 Aansprakelijkheid

Als ondernemer hoef je voor schade niet schuldig 

te zijn om toch aansprakelijk te zijn. En daarmee 

verplicht om de schade te vergoeden. VLOK-

leden kunnen gebruik maken van een goede col-

lectieve Aan-sprakelijkheidsverzekering voor 

Bedrijven (AVB).

4. Je maakt bij het publiek bekend, dat 

VLOK-leden hun afspraken nakomen

De VLOK draagt de voordelen van het werken 

met VLOK-leden uit via allerlei communicatieka-

nalen:

  via de VLOK-site met een apart gedeelte 

voor consumenten

  met een consumentenflyer

  met advertenties in Wonen Totaal

  met presentaties en stands op woon- en 

consumentenbeurzen

  met de hulp van leden op regionale en 

plaatselijke manifestaties

  met andere branche-organisaties die 

inzetten op het promoten van het logo 

Tweezijdige Algemene Voorwaarden

  via promotie door onze partners: 

Consumentenbond en Vereniging Eigen 

Huis

  met publicaties in de landelijke en regiona-

le pers, radio en televisie. 

Het vertrouwen dat het allemaal vanzelf goed komt is voor de consument van het 

grootste belang. Daarop is de ondersteuning vanuit de VLOK dan ook gericht. Daar 

liggen dus ook de voordelen van het lidmaatschap.

VLOK – de ultieme zekerheid 
voor de consument
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