
35

Dit doel leek met de erkenning van de VLOK
Uitvoeringsvoorwaarden door de Consumen ten
bond en Vereniging Eigen Huis en de oprichting 
van de onafhankelijke Geschillen commissie 
Klussenbedrijven in 1998 gehaald. Maar het 
halen van een kwaliteitsniveau is één, het 
vasthouden van die kwaliteit en het verder 
verbeteren vergt voortdurende inspanningen.
De VLOK doet dit aan de ene kant door de 
VLOKUitvoeringsvoorwaarden regelmatig met 
de consumentenorganisaties actueel te houden. 
Zo gelden nu de VLOKUitvoerings voor waarden 
2015 waarin de laatste wettelijke regels van 
het consumentenrecht zijn opgenomen.
Aan de andere kant verzorgt de VLOK samen 
met fabrikanten de mogelijkheid om je kennis 
en vaardigheden als vakman (of vakvrouw)
ook voortdurend actueel te houden. De VLOK 
heeft daarvoor het kwaliteitsprogramma 
Vakmanschap en Zekerheid ingesteld. Met dit 
programma krijg je niet alleen praktische 
trainingen en certificaten, maar ook extra 
 garanties.
Bovendien probeert de VLOK ook de leden op 
allerlei andere gebieden te helpen. Denk bij

voorbeeld aan goede (en 
goedkope) bedrijfsverzeke
ringen. En ook privé zijn 
er voordelen te behalen, 
onder meer op de ziekte
kostenpremies. Voor het 
werk heeft de VLOK een 
kortingsregeling voor de 
huur van afvalcontainers 
bij Uw Maat in Afval.

Hotelvoordelen
De nieuwste partner 
van de VLOK zijn de 
Campanile Hotels. 
Voor VLOKleden geldt 
een bijzondere kortings
regeling voor verblijf, 
zowel zakelijk als privé 
en het gehele jaar door in elk hotel in de 
Benelux.
Campanile wil VLOKleden een onderdak 
bieden als zij een keer wat verder van huis 
moeten klussen. Dan is het fijn om een plek 
te hebben waar je goed kunt eten en rusten.  

 
En als je dan weer naar je werk gaat een 
lunchpakket mee te krijgen.
Maar ook als je een weekeind of met feest
dagen even er uit wil, kun je als VLOKlid van 
de aanbieding van Campanile gebruik maken.

INKOOPVOORDELEN 

De VLOK is al sinds 1983 dé brancheorganisatie voor klussenbedrijven. 
Hoofddoel is de erkenning van het klussenbedrijf als werkterrein 
voor vakmensen. 

VLOK steunt 
de vakman

 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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