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De komende jaren zal de VLOK aan de 

consument duidelijk maken wat de klant 

van een goed klussenbedrijf mag ver-

wachten. 

De VLOK wil met de leden gegarandeerde 

kwaliteit beter zichtbaar maken. Dat moet 

je volgens de marketingdeskundige doen 

met USP, Unique Selling Points, ofwel 

unieke verkoopargumenten.

De VLOK breng de volgende drie USP’s 

in stelling:

DE VLOK BOUWT  

AAN KWALITEIT

1  Het unieke logo, dat VLOK-leden mogen voeren van de Consumentenbond 

en Vereniging Eigen Huis. Het logo staat voor de basis van goede twee-

zijdige overeenkomsten, de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden.

2  Het unieke VLOK-logo, dat VLOK-leden mogen voeren als bewijs dat zij de 

unieke VLOK-nakomingsgarantie aan de consument kunnen aanbieden.

3  Het unieke Certi!caat Product 

Vakman, dat VLOK-leden aan hun 

klant kunnen overleggen wanneer zij 

een speci!eke training hebben gevolgd 

bij een met de VLOK samenwerkende 

fabrikant. Het VLOK-Kwaliteits pro gram-

ma Vakmanschap en Zekerheid biedt 

jou als VLOK-lid en jouw klanten, name-

lijk een unieke gegarandeerde garantie 

van product en arbeid!

Als VLOK-lid laat je deze plaatjes aan klanten zien: bij je offerte, op je internetsite of op je bus. Met die plaatjes laat je belang-

rijke details zien. Details die het verschil maken. Juist in de details toont zich de meester, de echte vakman!

De VLOK is al sinds 1983 dé brancheorganisatie voor klussenbedrijven. De VLOK zet zich al meer dan 

30 jaar in voor de erkenning van het bijzondere karakter van het allround vakmanschap. De VLOK zet 

zich ook voortdurend in voor het borgen van kwaliteit door middel van goede algemene voorwaarden, 

onafhankelijke geschillenregeling en de unieke nakomingsgarantie. 

C E R T I F I C A A T 

Vakmanschap & Zekerheid

voor het met goed resultaat doorlopen van 

de training Product Vakman Tegellijmsystemen uit het

 VLOK-kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

                      J. Koppejan

op 19 maart 2012 te Houten door: 

                                                      geboren op 10 december 1949 te Reusel

 die door het volgen van de training en de theorietoets, 

 alsmede de inspectie van een werk door PCI, heeft aangetoond

 over voldoende technische kennis te beschikken met betrekking tot

 het aanbrengen van tegelwerk om producten van PCI op correcte

De verwerking en het aanbrengen omvat:
* beoordeling, voorbehandeling en waterdichting

* verlijmen, afvoegen en afkitten van tegelwerk
   van de ondergrond

Afgegeven onder nummer 38051203192607-001 op:  

PCI  VLOK Product Vakman

 

Het certificaat is drie jaar geldig na datum van uitgifte
Als verwerking van de PCI-producten niet op de juiste manier geschiedt,
heeft PCI het recht het certificaat tussentijds in te trekken

wijze te kunnen verwerken en aanbrengen. 

                                 Klusservice Hoekschewaard

 

Algemene voorwaarden tot stand 

gekomen in overleg met 

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis 

Overlegkader SER Coördinatiegroep 

Zelfreguleringoverleg
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