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De VLOK is al sinds 1983 dé 

 brancheorganisatie voor klussen-

bedrijven. Dit betekent dat de 

VLOK voor de overheid en voor 

het publiek het aanspreekpunt is 

om het een en ander over het vak 

van klusser te weten te komen. 

Daarnaast is de VLOK vooral ook een 

vereniging van klussenbedrijven. VLOK-

leden kunnen rekenen op ondersteuning. 

De VLOK reikt je als ondernemer hulp-

middelen aan om effectiever te werken 

voor een gezonde boterham. De VLOK 

helpt je bijvoorbeeld om je slim in te 

dekken tegen bedrijfsrisico’s.

Risico’s beheersbaar maken

De VLOK heeft elk jaar vele activiteiten 

om de leden te helpen beter en veiliger 

te werken. Voorkomen is tenslotte altijd 

beter dan genezen. Maar als het toch 

een keer misgaat, dan komt het erop aan, 

dat je zaken ook goed geregeld zijn.

Aansprakelijkheid is één van de meest 

listige risico’s. Je hoeft geen schuld te 

hebben aan een schade om toch aan-

sprakelijk gesteld te worden. En aanspra-

kelijk zijn betekent betalen. Ook andere 

 risico’s, zoals incasso-risico, kunnen een 

"inke strop opleveren. Als je dan een 

advocaat moet inhuren…

De VLOK werkt samen met 

partners

De VLOK heeft professionele partners 

die de leden hulp bieden. Zo beheert 

Meeùs Assurantiën als sinds 1999 een 

aantal mantelovereenkomsten voor VLOK- 

leden. VLOK-leden beschikken zo over 

op hun bedrijf toegespitste verzekeringen, 

die nergens anders verkrijgbaar zijn. En 

- dat is het voordeel als je met velen 

bent - tegen zéér scherpe tarieven. 

Vraag die gerust op via vlok@meeus.com. 

Of kijk eens op de site: vlok.meeus.com.

Voor de volgende bedrijfsschadever-

zekeringen heeft de VLOK collectieve 

contracten afgesloten:

  Bedrijfsaansprakelijkheid: de VLOK-AVB

  faillissementsdekking VLOK-nakomings-

garantie: de VLOK-Geschillenpolis

  een aanvullende CAR-module

  een verzekering voor je gereedschappen 

in de werkplaats, in de bus en bij de 

klant: de VLOK-transportpolis

  de VLOK Incasso- en Rechtsbijstand 

consumentengeschillen

  en voor privé: kortingen op allerhande 

verzekeringen, waaronder de collecti-

viteitskorting voor de dekking van 

ziektekosten in een zorgpolis

VLOK HELPT MET ONDERNEMEN
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