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Durf je jouw kwaliteit op de zelfde manier als vaklui uit andere sectoren te garanderen? 
Door de consument de mogelijkheid te bieden zich te wenden tot de Geschillencommissie, laat je als 
klussenbedrijf zien dat je staat voor vakmanschap zoals vaklui daar ook voor staan in andere sectoren. 
Kijk maar eens welke ambachten in de bouw nog meer tweezijdige Voorwaarden hanteren! 

Binnen de klussenbranche mogen alleen VLOK
leden deze VLOK Uitvoeringsvoorwaarden 2015 
voeren. Daarmee geef je een belangrijk signaal 
af naar je (potentiële) klant; je denkt niet al-
leen aan je eigen belangen, maar ook aan de 
belangen van de klant. 
De Consumentenbond en Vereniging Eigen 
Huis vinden dat je met deze voorwaarden 
goede afspraken kunt maken over uit te voeren 
klussen. Zij vinden met name belangrijk, dat:

•  de VLOKuitvoeringsvoorwaarden niet zonder 
hun instemming kunnen worden gewijzigd
•  de behandeling van klachten in handen is 

van een onafhankelijke geschillencommissie 
waarin zij zelf vertegenwoordigd zijn: de 

Geschillencommissie Klussenbedrijven, en
•  de uitspraken van die commissie door 

VLOKleden worden nagekomen *

De eerste twee zaken regelt de VLOK samen 
met de consumentenorganisaties met steun 
van de overheid.

Rechtsgang
De Geschillencommissie voldoet aan eisen 
van onafhankelijkheid, deskundigheid, e.d. en 
is daarom door de minister van Justitie erkend 
als alternatieve rechtsgang. De Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
(SGC) bestaat sinds 1970 en is dé organisatie 
in Nederland voor het beoordelen van consu-

mentenklachten. SGC heeft op dit moment 
53 geschillencommissies die klachten over 
verschillende onderwerpen behandelen. De 
VLOK is sinds 1998 aangesloten.
Het derde punt, de nakomingsgarantie, regelt 
de VLOK met zijn leden alleen. De consumenten-
organisaties zien er op toe dat de VLOK zijn 
beloften nakomt. En dat gebeurt.
Om het onderscheid voor de consument duide-
lijk te maken heeft de Consumentenbond daar-
om de VLOK en alle VLOKleden licentie ver-
leend om een speciaal logo te voeren waarmee 
de erkenning zichtbaar kan worden gemaakt. 

Interesse
Ben je ook geïnteresseerd in het voeren van 
deze tweezijdige voorwaarden en het mogen 
gebruiken van het speciaal ontwikkelde logo 
op je website, briefpapier, mailings etc.? 
Neem dan contact met ons op: info@vlok.nl 

*  VLOK-leden krijgen als beloning de zekerheid, 
dat nog niet betaalde rekeningen betaald wor-
den, want die moeten door de consument bij de 
geschillencommissie in depot gestort worden.

Consumenten stellen steeds meer eisen aan de kwaliteit van een klussenbedrijf. en dan 
gaat het niet alleen meer om de kwaliteit van het eindproduct, maar ook om de 
 kwaliteit van de dienstverlening. anders geformuleerd: de consument wil niet langer 
alleen dat die badkamer er goed uitziet, maar ook dat het klussenbedrijf volgens 
goede afspraken werkt. Speciaal om deze reden heeft de VLOk samen met de 
Consumentenbond en Vereniging eigen Huis algemene voorwaarden opgesteld die 
zowel de belangen van de consument als die van het klussenbedrijf behartigen.  
We noemen dit tweezijdige voorwaarden. 

Vaklui  
maken   
goede afspraken I.  ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 – De nities 
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt ver-
staan onder: 
Consument: natuurlijk persoon, die niet han-
delt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als 
consument dan wel in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf
Klussenbedrijf: opdrachtnemer, lid van 
de VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige 
kluswerkzaamheden verricht; 
Het werk: het totaal van de tussen de opdracht-
gever en het klussenbedrijf overeengekomen 
werkzaamheden en de daarbij door het klus-
senbedrijf geleverde materialen; 
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever 
gewenste toevoegingen aan of verminderingen 
van het overeengekomen werk, die leiden tot 
bijbetaling boven of verlaging van de over-
eengekomen prijs; 
Geschillencommissie: de Geschillen-
commissie Klussenbedrijven van de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
(Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 
www.sgc.nl). 
 
Artikel 2 – Werkingssfeer 
Deze algemene voorwaarden – hierna te noe-
men VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van 
toepassing op elk aanbod en overeenkomsten 
tussen opdrachtgever en klussenbedrijf. 

 
 II.  AFSPRAKEN 
 
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
 1. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat 

elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt 
vastgelegd in een VLOK Opdracht-
formulier. 

  Een opdracht omvat een duidelijke 
omschrijving van de te verrichten werk-
zaamheden met: 

 -  een vermelding van het tijdstip waarop 
het werk kan worden begonnen en een 
aanduiding van de duur van het werk; 

 -  de prijs van het werk; 
 - de betalingswijze. 

 2.  De opdrachtgever en het klussenbedrijf 
kunnen afspraken maken op basis van twee 
prijsvormingsmethoden: 

 - vaste prijs; 
 - regie. 

 3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening 
uitsluitend worden afgeweken op 
grond van een bepaling in deze VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen 
opdrachtgever en klussenbedrijf overeen dat 
de gemaakte kosten van het klussenbedrijf 
worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief 
vastgesteld en zo mogelijk ook de andere 
kosten; bij iedere afrekening maakt het 
klussenbedrijf een opstelling van de bestede 
uren en alle overige kosten, waaronder de 
kosten van materialen die op de opdracht 
betrekking hebben. 

Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden 
afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting van de uitein-
delijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting 
betreft het aantal te besteden uren en/of de te 
verwerken materialen en/of de overige kosten. 
Een combinatie van de twee prijsvormings-
methoden (deels vaste prijs, deels regie) is 
eveneens mogelijk. 
 4. Indien de opdrachtgever een consument 

betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW 
vermeld worden. 

 5. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat 
deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan 
de opdrachtgever ter hand worden gesteld, 
doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst. 

 
 III.  UITVOERING VAN DE 

OVEREENKOMST 
 
Artikel 4 – Verplichtingen van het 
klussenbedrijf 
 1. Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat het 

werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd 
in overeenstemming met de bepalingen van 
de overeenkomst en dat het gebruik maakt 
van deugdelijke werkwijzen. 

 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de 
opdracht zal het klussenbedrijf, voorzover 
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en 
rekening houden met de wensen van de 
opdrachtgever. 

 3. Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering 
van het werk de daarop van toepassing 
zijnde voorschriften en regelgeving in acht, 
zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten 
tijde van de uitvoering van het werk. 

 4.  Het klussenbedrijf is verplicht de 
opdrachtgever te wijzen op: 

 -  onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden voor zover het 
klussenbedrijf deze kent of redelijkerwijs 
behoort te kennen; 

 -  onjuistheden in de door de opdrachtgever 
verlangde constructies en werkwijzen; 

 -  kenbare gebreken van de (on)roerende zaak 
waaraan het werk wordt verricht; 

 -  gebreken in of ongeschiktheid van 
materialen of hulpmiddelen die door de 
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; 

 -  een en ander voor zover deze zich vóór 
of tijdens de uitvoering van het werk 
aan het klussenbedrijf openbaren en het 
klussenbedrijf terzake deskundig moet 
worden geacht. 

 5.  Indien het klussenbedrijf één of meer 
afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is het gehouden de in redelijkheid 
hiermee verband houdende schade te 
vergoeden. 

 
Artikel 5 – Verplichtingen van de 
opdrachtgever 
 1.  De opdrachtgever staat in voor de 

deugdelijkheid en de geschiktheid van 
de door hem ter beschikking gestelde of 
voorgeschreven materialen en hulpmiddelen 
èn voor de juistheid van de door hem 
verstrekte gegevens. 

 2.  De opdrachtgever dient er voor te zorgen 
dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden 
tijdig en deugdelijk kan verrichten. 

 3.  Indien de opdrachtgever één of meer 
afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid 
hiermee verband houdende schade te 
vergoeden. 

 4.  De opdrachtgever draagt het risico voor 
schade veroorzaakt door: 

 -  onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden; 

 -  onjuistheden in de door de opdrachtgever 
verlangde constructies en werkwijzen; 

 -  kenbare gebreken van de (on)roerende zaak 
waaraan het werk wordt verricht; 

 -  gebreken in of ongeschiktheid van 
materialen of hulpmiddelen die door de 
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van 
het klussenbedrijf op grond van artikel 4 lid 4. 
 
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht 
Partijen kunnen meer- en minderwerk 
overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf 
ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt 
vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de 
opdrachtgever. 
 
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties 
 1.  Wanneer zich onvoorziene complicaties 

voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan 
zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
opdrachtgever. 

 2.  Indien het klussenbedrijf de opdrachtgever 
niet kan bereiken, dient het klussenbedrijf 
het werk te onderbreken, behalve indien 
de onvoorziene complicatie onmiddellijk 
handelen vereist. 

 3.  Eventuele extra kosten, die het 
klussenbedrijf moet maken in verband 
met een onvoorziene complicatie die 
onmiddellijk handelen vereist en die 
noodzakelijk zijn ter beperking van de 
schade, zullen door de opdrachtgever 
worden vergoed, tenzij de schade aan het 
klussenbedrijf is toe te rekenen. 
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 I.  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 – De nities 
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt ver-
staan onder: 
Consument: natuurlijk persoon, die niet han-
delt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als 
consument dan wel in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf
Klussenbedrijf: opdrachtnemer, lid van 
de VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige 
kluswerkzaamheden verricht; 
Het werk: het totaal van de tussen de opdracht-
gever en het klussenbedrijf overeengekomen 
werkzaamheden en de daarbij door het klus-
senbedrijf geleverde materialen; 
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever 
gewenste toevoegingen aan of verminderingen 
van het overeengekomen werk, die leiden tot 
bijbetaling boven of verlaging van de over-
eengekomen prijs; 
Geschillencommissie: de Geschillen-
commissie Klussenbedrijven van de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
(Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 
www.sgc.nl). 
 
Artikel 2 – Werkingssfeer 
Deze algemene voorwaarden – hierna te noe-
men VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van 
toepassing op elk aanbod en overeenkomsten 
tussen opdrachtgever en klussenbedrijf. 

 
 II.  AFSPRAKEN 
 
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
 1. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat 

elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt 
vastgelegd in een VLOK Opdracht-
formulier. 

  Een opdracht omvat een duidelijke 
omschrijving van de te verrichten werk-
zaamheden met: 

 -  een vermelding van het tijdstip waarop 
het werk kan worden begonnen en een 
aanduiding van de duur van het werk; 

 -  de prijs van het werk; 
 - de betalingswijze. 

 2.  De opdrachtgever en het klussenbedrijf 
kunnen afspraken maken op basis van twee 
prijsvormingsmethoden: 

 - vaste prijs; 
 - regie. 

 3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening 
uitsluitend worden afgeweken op 
grond van een bepaling in deze VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen 
opdrachtgever en klussenbedrijf overeen dat 
de gemaakte kosten van het klussenbedrijf 
worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief 
vastgesteld en zo mogelijk ook de andere 
kosten; bij iedere afrekening maakt het 
klussenbedrijf een opstelling van de bestede 
uren en alle overige kosten, waaronder de 
kosten van materialen die op de opdracht 
betrekking hebben. 

Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden 
afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting van de uitein-
delijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting 
betreft het aantal te besteden uren en/of de te 
verwerken materialen en/of de overige kosten. 
Een combinatie van de twee prijsvormings-
methoden (deels vaste prijs, deels regie) is 
eveneens mogelijk. 
 4. Indien de opdrachtgever een consument 

betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW 
vermeld worden. 

 5. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat 
deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan 
de opdrachtgever ter hand worden gesteld, 
doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst. 

 
 III.  UITVOERING VAN DE 

OVEREENKOMST 
 
Artikel 4 – Verplichtingen van het 
klussenbedrijf 
 1. Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat het 

werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd 
in overeenstemming met de bepalingen van 
de overeenkomst en dat het gebruik maakt 
van deugdelijke werkwijzen. 

 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de 
opdracht zal het klussenbedrijf, voorzover 
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en 
rekening houden met de wensen van de 
opdrachtgever. 

 3. Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering 
van het werk de daarop van toepassing 
zijnde voorschriften en regelgeving in acht, 
zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten 
tijde van de uitvoering van het werk. 

 4.  Het klussenbedrijf is verplicht de 
opdrachtgever te wijzen op: 

 -  onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden voor zover het 
klussenbedrijf deze kent of redelijkerwijs 
behoort te kennen; 

 -  onjuistheden in de door de opdrachtgever 
verlangde constructies en werkwijzen; 

 -  kenbare gebreken van de (on)roerende zaak 
waaraan het werk wordt verricht; 

 -  gebreken in of ongeschiktheid van 
materialen of hulpmiddelen die door de 
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; 

 -  een en ander voor zover deze zich vóór 
of tijdens de uitvoering van het werk 
aan het klussenbedrijf openbaren en het 
klussenbedrijf terzake deskundig moet 
worden geacht. 

 5.  Indien het klussenbedrijf één of meer 
afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is het gehouden de in redelijkheid 
hiermee verband houdende schade te 
vergoeden. 

 
Artikel 5 – Verplichtingen van de 
opdrachtgever 
 1.  De opdrachtgever staat in voor de 

deugdelijkheid en de geschiktheid van 
de door hem ter beschikking gestelde of 
voorgeschreven materialen en hulpmiddelen 
èn voor de juistheid van de door hem 
verstrekte gegevens. 

 2.  De opdrachtgever dient er voor te zorgen 
dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden 
tijdig en deugdelijk kan verrichten. 

 3.  Indien de opdrachtgever één of meer 
afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid 
hiermee verband houdende schade te 
vergoeden. 

 4.  De opdrachtgever draagt het risico voor 
schade veroorzaakt door: 

 -  onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden; 

 -  onjuistheden in de door de opdrachtgever 
verlangde constructies en werkwijzen; 

 -  kenbare gebreken van de (on)roerende zaak 
waaraan het werk wordt verricht; 

 -  gebreken in of ongeschiktheid van 
materialen of hulpmiddelen die door de 
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van 
het klussenbedrijf op grond van artikel 4 lid 4. 
 
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht 
Partijen kunnen meer- en minderwerk 
overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf 
ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt 
vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de 
opdrachtgever. 
 
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties 
 1.  Wanneer zich onvoorziene complicaties 

voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan 
zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
opdrachtgever. 

 2.  Indien het klussenbedrijf de opdrachtgever 
niet kan bereiken, dient het klussenbedrijf 
het werk te onderbreken, behalve indien 
de onvoorziene complicatie onmiddellijk 
handelen vereist. 

 3.  Eventuele extra kosten, die het 
klussenbedrijf moet maken in verband 
met een onvoorziene complicatie die 
onmiddellijk handelen vereist en die 
noodzakelijk zijn ter beperking van de 
schade, zullen door de opdrachtgever 
worden vergoed, tenzij de schade aan het 
klussenbedrijf is toe te rekenen. 
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3,4 Joule

3,4 Joule

DE DH28PBY EN DH28PCY: 
SNELLER, DUURZAMER EN TRILLINGVRIJ.

   WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL

Door gebruik te maken van het hamer-
systeem dat ook in de grotere hamers 
van Hitachi wordt toegepast, boren en 
hameren deze nieuwe machines nog 
sneller en de duurzaamheid is met 
maar liefst 100% toegenomen.
Prettig werken garandeert Hitachi door 
een optimale vibratiedemping met het 
zelf ontwikkelde UVP (User Vibration 
Protection) en handige features zoals 
het zeer eenvoudig instellen van de 
hakfunctie en de stand van de beitel.

Nieuw mechanisme:  
sneller bestaat niet
duurzamer 
minder vibratie

DH28PBY
BOORHAMER
Machine met de hoogste boor-
snelheid in zijn klasse. Capaciteit 
in beton 28 mm en 850 Watt 
sterke motor. Boorkop met 
SDS-Plus aansluiting. Machine 
uitgevoerd met 2 standen: boor-
hamer en boren. Wordt geleverd 
in kunststof koffer.

DH28PCY
BOOR- HAKHAMER
Machine met de hoogste boor- en 
beitelsnelheid in zijn klasse. Capa-
citeit in beton 28 mm en 850 Watt 
sterke motor. Boorkop met SDS-
Plus aansluiting. Machine uitge-
voerd met 3 standen: boorhamer, 
boren en hakken. Wordt geleverd 
in kunststof koffer.
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