
VLOK

51

Allround ondernemer
Het profiel van een klusondernemer 
toont een allround vakman. Daarop is 
de MBOberoepsopleiding ‘Allround vak
kracht onderhoud en klussenbedrijf’ 
ingericht. Daarop zijn ook de activiteiten 

van de VLOK gericht. De VLOK belooft de 
consument een vakman, die de unieke 
VLOKnakomingsgarantie kan bieden. 
Dus zet de VLOK zich in voor vakmensen 
die hun kennis en vaardigheden op een 
steeds hoger peil willen brengen.

De VLOK werkt samen met 
partners
De VLOK heeft professionele partners 
die daarbij hulp bieden. De VLOK dankt 
deze partijen voor hun geweldige in
spanningen om VLOKleden op maat te 
trainen. Om aan de VLOKleden een ex
tra garantie te bieden als beloning voor 
de trainingsinspanningen. En niet in de 
laatste plaats voor het ondersteunen en 
uitdragen van een unieke gegarandeerde 
kwaliteit van product en arbeid!

Het VLOKKwaliteitsprogramma Vakman
schap en Zekerheid omvat een unieke 
samenwerking van individuele vakmensen 

met de industrie. Samen werken aan 
echte ketenkwaliteit, van de fabricage 
van producten en materialen tot en met 
de verwerking ervan tot een gewild 
eindproduct bij de consument. Door de 
inzet van de industrie kun je als VLOK lid 
beschikken over:
•  Praktische kennis van de laatste 

 technische ontwikkelingen
•  een certificaat waarmee je die kennis 

aan de klant zichtbaar kunt maken
•   recht om het speciale logo 

Vakmanschap en Zekerheid te gebrui
ken

•  ondersteuning bij technische vraag
stukken

• commerciële ondersteuning 
• extra garantie voor jezelf als vakman
•  unieke nakomingsgarantie voor de 

consument 
•  contact met collega’s die ook als 

Product Vakman kwaliteit zichtbaar 
maken

UNIEKE  
SAMENWERKING 
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 geschillen-
regeling en de unieke nakomingsgarantie. Daarbij helpt de VLOK 
ook om jezelf als gespecialiseerd Product Vakman te presenteren.

C E R T I F I C A A TVakmanschap & Zekerheid
voor het succesvol doorlopen van de FAKRO training

deel 1: Basiskennis productassortiment en installatie
uit het VLOK-kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN
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  J.E.de la Parra  

     op 22 februari 2013 te Groesbeek door: 

geboren op 22 december 1952 te Paramaribo Suriname

die door het volgen van de productpresentatie en de installatie van  
FAKRO dakramen, een gedegen basiskennis heeft verworven van het FAKRO 

productassortiment en de installatie van FAKRO dakramen
Afgegeven onder nummer 38111302220212  FAKRO

VLOK

Product Vakman

Het certificaat is drie jaar geldig na datum van uitgifte
Als verwerking van de FAKRO-producten niet op de juiste manier geschiedt,

heeft FAKRO het recht het certificaat tussentijds in te trekken

        Parra’s Helping Hand 


