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Afspraken maken
Wat moet je weten over het sluiten van 
een overeenkomst? Je kunt je afspra-
ken met je klant mondeling maken of 
schriftelijk vastleggen. Dat laatste is 
wat meer werk, maar levert veel voor-
delen op.

Waarom maak je eigenlijk afspraken? 
Om te weten wat je moet doen. Dat lijkt 
het goede antwoord. Maar let op. Het 
belang van goede afspraken zit niet in 
het begin, maar in het eind! Zowel als 
het goed gaat, als wanneer het verkeerd 
gaat.
Als het goed gaat zijn de afspraken die 
je gemaakt hebt in feite je opleverings-
formulier. Je vinkt aan of je alles wat 
je hebt afgesproken hebt gemaakt en of 
het goed gemaakt is. Als dat zo is, moet 
je klant zijn deel van de afspraak nako-
men en tijdig betalen.

Nog belangrijker zijn de afspraken als 
er iets verkeerd gaat. Het maakt niet 
uit volgens wie er iets verkeerd gaat. 
Je klant vindt dat je iets niet (goed) ge-
daan hebt. Of jij vindt dat je klant zijn 
verplichtingen niet is nagekomen.
Juist hier komt naar boven waarom 

Het thema van deze jubileumagenda van de VLOK is ‘Goede afspraken maken’. Aan de hand van 

de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden laten we zien hoe je goede afspraken maakt met je klant.

mondelinge afspraken in de praktijk 
onhandig zijn. Weet nog maar precies 
wat je  weken geleden  hebt afgespro-
ken, of dacht te hebben afgesproken. 
De praktijk bij de Geschillencommis-
sie Klussen- en Vloerenbedrijven leert 
ondubbelzinnig dat je dan als klussen-
bedrijf een groter probleem hebt dan je 
klant. Jij bent de professional. Van jou 
mag je verwachten dat je afspraken dui-
delijk vastlegt. 

Probeer het thuis maar eens uit. Je 
spreekt een vijftal zaken af. Ieder 
schrijft op wat hij denkt dat er afgespro-
ken is. Je stopt ieders aantekeningen in 
een  envelop en je maakt die dicht.
Enkele weken later vertel je elkaar wat 
er afgesproken is. Dat schrijf je op en 
je opent de envelop. Als je de verschil-
lende zaken vergelijkt, zal je versteld 
staan. En waarschijnlijk ben je teleur-
gesteld in jezelf.

Algemene Voorwaarden
Veel ondernemers vinden dat zij met 
hun algemene voorwaarden profes-
sionaliteit uitstralen. En dat is ook zo. 
Klanten zijn gewend dat grote concerns 
altijd verwijzen naar hun algemene 

voorwaarden. Als je als klein bedrijf 
hierin ook hebt geïnvesteerd, komt dat 
bij je klant serieus over.

Voor de VLOK-Uitvoeringsvoorwaar-
den geldt daarbij nog iets bijzonders: 
de VLOK heeft de voorwaarden afge-
sproken met de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis.

Vaststelling 1:
Algemene voorwaarden zijn het visite-
kaartje van je bedrijf.
In algemene voorwaarden regel je za-
ken, die je in principe kunt toepassen 
op elke overeenkomst die je als bedrijf 
met je klanten sluit. Daarbij geef je de 
algemene uitgangspunten aan voor de 
aanbieding, die je aan je klant doet. Je 
klant op zijn beurt kan daarover vragen 
stellen. Ook kan hij voorstellen af te 
wijken van onderdelen uit de algemene 
voorwaarden.

Vaststelling 2: 
Algemene voorwaarden zijn het begin 
van  onderhandelingen met je klant.
Een klant wil een bepaalde klus laten 
doen. Het is van belang om in de of-
ferte duidelijk aan te geven welke 

Goede afspraken maken!
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werkzaamheden je voor die klant zal 
uitvoeren, zo mogelijk hoe je dat gaat 
doen, wat je ervoor rekent en wanneer 
het werk gedaan zal worden.  
In de eigenlijke overeenkomst met een 
klant kun je die zaken specificeren naar 
gelang de situatie daarom vraagt. En als 
dat niet nodig is, geldt vanzelf de be-
paling die in de algemene voorwaarden 
staat.

Vaststelling 3: 
Algemene voorwaarden zijn een vang-
net voor zaken waarover in de overeen-
komst met de klant niets staat aangege-
ven, maar waarover toch duidelijkheid  
moet zijn  tussen jou en je klant.

Bovendien bevatten de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden een unieke regeling 
voor het beslechten van een geschil met 
een particuliere opdrachtgever (consu-
ment). Ook krijgen beide partijen een 
extra garantie, dat de overeenkomst 
wordt nagekomen of eventuele schade 
wordt hersteld. 

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden
De eerste VLOK-Uitvoeringsvoor-
waarden heeft de VLOK opgesteld in 
1996. Een nuttig hulpmiddel voor de le-
den om op een klantvriendelijke manier 
goede afspraken te maken met klanten. 
In 1998 bereikte de VLOK overeen-
stemming met de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis over de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden na een offici-
ele procedure bij de Coördinatiegroep 
Zelfregulering van de Sociaal-Econo-
mische Raad (SER). Deze procedure 
is een voorwaarde om te komen tot 
aansluiting bij de Stichting Geschillen-
commissie Consumentenzaken in Den 
Haag. Sinds 1998 heeft de VLOK een 
eigen onafhankelijke geschillencom-
missie, de Geschillencommissie Klus-
sen- en Vloerenbedrijven.
De procedure bij de SER schrijft voor 
dat partijen in beginsel om de drie jaar 
bijeenkomen om de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden zo nodig aan te pas-
sen aan de eisen van de tijd. Dit heeft 
tussentijds geleid tot kleine wijzigingen 
in de versies van 2004, 2006, 2008, 

2010 en 2011. Per 1 januari 2013 is de 
nakomingsgarantiebepaling gewijzigd 
in de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
2013. Partijen hebben afgesproken dat 
de voorwaarden niet eenzijdig gewij-
zigd zullen worden (artikel 16).

Wanneer zijn de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden van toepassing?
De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
zijn volledig van toepassing als je ze 
aan je klant hebt gegeven. Een verwij-
zing is niet voldoende.
Ook aan bestaande klanten moet je in 
ieder geval weer de voorwaarden geven 
als die gewijzigd zijn. Maar ons advies 
is: zend ze mee met elke offerte. Be-
schouw ze als je visitekaartje.

Wat gebeurt er als je ze niet hebt over-
handigd aan je klant? Dan kan je klant 
de bepalingen die hem goed uitkomen 
van toepassing verklaren en de bepa-
ling die in jouw voordeel zijn niet ac-
cepteren. Daar kun je dan weinig tegen 
doen. Dan werken de voorwaarden dus 
averechts!
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gVerhouding offerte, algemene voorwaarden en de wet
Het is goed om te weten dat de specifieke afspraken met je klant  voorrang hebben 
boven de algemene voorwaarden als je op bepaalde onderdelen uit die voorwaar-
den iets anders in de offerte hebt opgenomen.
De rest van de algemene voorwaarden blijven van kracht en vormen een aanvul-
ling op de offerte. Let wel op dat er wettelijke regels zijn, die je niet opzij kunt zet-
ten. Zie bijvoorbeeld de regeling van de incassokosten. Maar het kan ook gaan om 
onderdelen van de klus. Bij verbouwingen zal je je moeten houden aan de regels 
van het Bouwbesluit. Maak daarom gebruik van de mogelijkheden om bepaalde 
zaken na te gaan: www.verbouwkompas.nl.
Vergeet niet dat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid en gezondheid van 
omstanders en natuurlijk van jezelf. Zeker als het gaat om gevaarlijke stoffen 
zoals asbest of gevaarlijke situaties, zoals werken op hoogte.
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De offerte
In veel gevallen zal een klant een of-
ferte verlangen. Waarom is een uitge-
breide offerte zo belangrijk voor jou en 
je klant?
De offerte is van belang om het werk te 
krijgen en blijft dat ook tot ver nadat je 
de werkzaamheden hebt afgerond.

De offerte heeft meerdere functies. 
De offerte:
1.  brengt het hele proces voor je klant 

en voor jezelf in beeld
2.  wordt  de uiteindelijke overeen-

komst
3.  is een praktisch hulpmiddel voor de 

planning van je werk
4.  geeft houvast tijdens de uitvoering 

van je werkzaamheden
5.  kan uitstekend dienen als opleve-

ringsformulier
6.  is na afronding de basis voor de 

eindafrekening, betaling en garantie

Hierna bespreken we de eerste twee 
functies van de offerte. De functies 3, 4 
en 5 komen  verderop aan bod (Uitvoe-
ring van de overeenkomst). Het laatste 
onderdeel komt in beeld in de paragra-
fen IV Betaling en V Garantie.

Afspraken maken
Met een offerte leg je in feite het hele 
proces vast :
•  het begint met het eerste overleg met 

je klant en zijn wensen
•  vervolgens zoek je uit wat er nodig 

is om de klus te realiseren, zoals ma-
terialen, arbeid en werkwijzen

•  je maakt een calculatieberekening 
van de klus en je geeft op basis daar-
van een prijs af

•  je legt je klant een duidelijke om-
schrijving voor van de werkzaamhe-
den, met een overzicht van de ma-
terialen en van de kwaliteit van het 
geleverde werk. Je klant weet dan 
wat hij voor zijn geld krijgt

Maar... je regelt met een offerte nog 
veel meer. In de eerste fase van het 
maken van afspraken wordt de offerte 
na ondertekening door je klant de over-
eenkomst. 

Het is belangrijk dat je volledig bent 
in je offerte. Denk goed na over welk 
voorstel je doet met betrekking tot:
•  vooraf maken van afspraken over 

eventueel meer- en minderwerk
•  maken van afspraken over de start, 

duur en het oplevertijdstip van de klus

•  de omstandigheden waaronder de 
klus verricht wordt

•  de wijze van betaling na oplevering 
van de klus (of tijdens!)

•  wat er gebeurt in onvoorziene gevallen
We kunnen het niet genoeg benadruk-
ken: Geef je klant bij jouw offerte ook 
een exemplaar van de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden 2013! 

Waarom?
1.  daarin staan juist veel van de zaken 

die hierboven genoemd zijn
2.  in artikel 3, vierde lid, onder b van 

het Huishoudelijk Reglement van 
de VLOK staat: “Het lid is verplicht 
de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
aan de consument ter hand te stel-
len in elk geval de consument een 
nieuwe klant is, dan wel ingeval de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden ge-
wijzigd zijn tevens aan bestaande 
klanten”

3.  in artikel 3.5 van de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden 2013 staat: “Het 
klussenbedrijf draagt er zorg voor dat 
deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig 
aan de opdrachtgever ter hand wor-
den gesteld, doch uiterlijk ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst”V
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Een goede offerte vormt de basis voor alle afspraken met je klant. Daarbij zal voor VLOK-leden 

de offerte gebaseerd zijn op de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden.

Een goede offerte vormt 
de basis voor alle afspraken!
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Je kunt de VLOK-Uitvoeringsvoor-
waarden 2013 van de VLOK-site 
downloaden. Ook kun je tegen een ge-
ringe vergoeding sets van 100 stuks, 
gedrukt in VLOK-blauw, bestellen bij 
het secretariaat van de VLOK.

Tip: 
Neem in je offerte ook een zin op waar-
mee je je klant laat tekenen voor ont-
vangst van deze voorwaarden.

Voorbeeldtekst:
“Door het ondertekenen van deze  
offerte verklaart de klant de VLOK- 
Uitvoeringsvoorwaarden 2013 te heb-
ben ontvangen en van de inhoud kennis 
genomen te hebben. Deze voorwaarden 
zijn op de overeenkomst van toepas-
sing, voor zover daarvan uitdrukkelijk 
is afgeweken.”

Richtprijs
Kies je voor ‘werken onder regie tegen 
een richtprijs,’ let dan op! Wanneer de 
richtprijs met meer dan 10% overschre-
den dreigt te worden, moet je je klant 
hierover tijdig inlichten. Je klant moet 
namelijk in de gelegenheid gesteld 
worden een keuze te maken, zeker als 
hij niet veel meer budget tot zijn be-
schikking heeft. Dat is een beroep op 
jouw professionaliteit: waardoor is die 
overschrijding ontstaan? welke moge-
lijkheden kun je je klant bieden om te 
bezuinigen?

Vaste prijs
Je kunt in beginsel niet van een vaste 
prijs afwijken. In de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden staat wel een ope-
ning (art. 3.3. eerste zin). Eén van de 

situaties vind je terug in artikel 7.3 over 
Onvoorziene complicaties. Ook zou er 
sprake kunnen zijn van schade door 
nalatigheid van je klant. Zie artikel 5.3.

Belangrijk
Het belang van een overeenkomst is 
niet wat je met elkaar wilt doen. Het 
belangrijkste is, dat je uit de overeen-
komst moet halen wat er moet gebeu-
ren als je uit elkaar moet gaan.
Als alles goed gaat, hoeft er niets te 
gebeuren. Nadat de klus gedaan is 
en je klant betaald heeft, moet je de 
overeenkomst voor de belastingdienst 
in ieder geval 7 jaar bewaren. Maar in 
verband met garanties is het verstan-
dig om de overeenkomst tenminste 10 
jaar te bewaren.
Als er iets niet goed gaat, blijkt pas 
hoe belangrijk de inhoud van jouw 
offerte is. Dan moet je goed kunnen 
nagaan wat er is afgesproken. 
Dan zal duidelijk zijn waarom mon-
delinge afspraken wel overeenkom-
sten opleveren, maar in de praktijk 
niet werken.

BTW
In de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
staat in artikel 3.4.: “Indien de op-
drachtgever een consument betreft, 
zullen alle prijzen inclusief BTW ver-
meld worden.”

Bij de verkoop van producten aan con-
sumenten moeten prijzen volgens de 
Nederlandse en Europese wetgeving 
altijd inclusief BTW vermeld worden. 
Doel is de bescherming van kwetsbare 
consumenten zoals ouderen en gehan-
dicapten. 

In het kader van ‘klantvriendelijk on-
dernemen’ vindt de VLOK, dat je in je 
offertes altijd moet werken met prijzen 
inclusief BTW. Dat is ook in jouw ei-
genbelang. Voor de consument is de 
BTW niet verrekenbaar en als de prijs 
ineens 21% hoger blijkt te zijn dan 
verwacht, heeft de consument een pro-
blem: zijn budget wordt overschreden. 
Je hebt dan zelf ook een probleem: je 
klant kan je niet kan betalen. 

Laag BTW
Voor schilderwerk en isolatiewerk-
zaamheden geldt het verlaagd BTW-
tarief. Hoewel de regeling alleen geldt 
voor woningen van tenminste twee jaar 
oud, hoef je geen door je klant onder-
tekende verklaring meer te hebben. De 
Staatssecretaris van Financiën begrijpt 
dat administratieve lasten teruggedron-
gen moeten worden. Je moet natuurlijk 
wel zeker weten dat de woning ouder is 
dan twee jaar. 

Geen BTW?
Zwart werken, het is een taboe.... De 
klant wil geen BTW betalen. Als je het 
ons vraagt wil de klant gewoon een 
korting van 21%. En daarvoor ziet hij 
kennelijk af van aanspraken op garan-
tie. Want als er zogenaamd geen werk 
is uitgevoerd en er geen facturen zijn is 
er ook geen garantie! 

Let op... Ook over het kortingsbedrag 
moet je BTW afdragen. 
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Offerte voor de planning
Je kunt nu de offerte als leidraad nemen 
voor de planning van je werkzaamhe-
den. De offerte is je gespecificeerde lei-
draad bij de voorbereiding van de klus 
voor:
•  organiseren van alle materialen, 

hulpmiddelen en werkwijzen
•  organiseren van eventuele hulp-

krachten
•  maken van een planning  van alle 

fasen van je werkzaamheden

Offerte als basis voor 
meer- en minderwerk
Tijdens de uitvoering van de klus vormt 
de offerte in feite je werkdocument.  De 
gespecificeerde afspraken met je klant 
liggen hierin vast. Iedere verandering is  
meteen duidelijk. Als er nieuwe afspra-
ken met je klant gemaakt worden, leg 
je die ook weer vast. De oorspronke-
lijke offerte vormt zo de basis voor het  
meer-,  minder-  of  anderswerk.

Let op Artikel 6: “Partijen kunnen 
meer- en minderwerk overeenkomen, 
waarbij het klussenbedrijf ervoor zorg 
draagt dat zulks schriftelijk wordt vast-
gelegd met inbegrip van het akkoord 
van de opdrachtgever.”

Je bent dus als professional verant-
woordelijk het meerwerk schriftelijk 
vast te leggen en de handtekening van 

je klant te krijgen. Een handig hulpmid-
del is het Opdrachtformulier. Je kunt 
de werkzaamheden omschrijven, de 
prijs specificeren, de betalingsafspraak 
noteren en je klant laten tekenen. TIP: 
leg een bloc met Opdrachtformulieren 
in je bus. Komt altijd van pas. Boven-
dien heb je dan direct een kopie voor 
je klant.

Meerwerk
Als het werk tegenzit heb je er meer 
werk aan. Als je een vaste prijs hebt 
afgesproken voor de klus, geeft je dat 
nog niet het recht om een extra factuur 
voor meerwerk aan je klant te geven. 
Van meerwerk is pas sprake als het 
gaat om werk, dat buiten de offerte 
valt. Daarom is het zo belangrijk de 
werkzaamheden goed te omschrijven 
in de offerte.

Meerwerk niet schriftelijk 
vastgelegd
Door je te houden aan de regel om 
meer- en minderwerk schriftelijk vast 
te leggen en je klant voor de nieuwe 
afspraak te laten tekenen voorkom je 
problemen. Het voorkomt dat je bij een 
geschil voor de Geschillencommissie 
moet bewijzen dat het om meerwerk 
gaat. Als je niet in dat bewijs slaagt, 
heb je pech; dan heb je extra gewerkt 
en krijg je daarvoor niet betaald. De 
Geschillencommissie is daarin streng, 

maar ook rechtvaardig. Dat blijkt wel 
uit een geval waarin sprake was van 
werkzaamheden waarover in de offerte 
niet werd gesproken. In zo’n geval had 
ook de klant moeten begrijpen dat er 
sprake was van meerwerk.

Termijnbetalingen
Bij grotere klussen spreek je meestal 
termijnbetalingen af. De klant dient 
de tussentijdse rekeningen binnen 
twee weken te betalen. Hij mag de 
betaling opschorten als je achter loopt 
met het werk (artikel 9).

Offerte als opleveringsformulier
Na de afronding van de werkzaamhe-
den nodig je je opdrachtgever uit voor 
de oplevering van het werk. Dat staat 
zo in artikel 8 van de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden. Je opdrachtgever 
dient hierop binnen redelijke termijn te 
reageren. Die termijn hangt onder meer 
af van de omvang van de klus en van 
eventuele bijzondere omstandigheden 
zoals vakanties.

De klant kan drie dingen doen:
1.  het werk goedkeuren
2.  het werk aanvaarden onder voorbe-

houd
3.  het werk weigeren onder aanwijzing 

van gebreken.

De offerte is door je klant geaccepteerd. Er is nu een overeenkomst.

De overeenkomst uitvoeren
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Een goed uitgeschreven offerte bewijst 
dan zijn waarde. Bij de afronding van 
de klus kun je je offerte gebruiken als  
opleveringsformulier. Aan de hand van 
de afspraken in de offerte kun je met je 
klant  precies nagaan of het (eind)resul-
taat voldoet aan de gemaakte afspraken. 

Volgens het tweede lid van artikel 8 
dienen eventuele gebreken door jou zo 
spoedig mogelijk te worden hersteld, 
doch uiterlijk binnen twee weken na de 
opleverdatum. De termijn kan langer 
zijn als dit buiten jouw macht ligt.
Als het werk is goedgekeurd kun je de 
eindafrekening direct aan je klant over-
handigen. Dit zal vooral het geval zijn 
bij kleine klussen. Dan kan ook contant 
betaald worden of je klant kan mobiel 
pinnen.

Offerte ook na de oplevering 
van belang
Op basis van de oplevering kun je je 
klant de (eind-)factuur zenden. Je mag 
verwachten dat de factuur stipt wordt 
betaald. Op grond van de VLOK- Uit-
voeringsvoorwaarden geldt daarvoor 
een termijn van twee weken, tenzij je 
een andere termijn bent overeengeko-
men.

Als je klant alsnog reclameert kun je de 
offerte opnieuw als basis gebruiken om 
te bespreken waarom je klant niet tevre-
den is met het eindresultaat. Dat geldt 
ook als je klant in een later stadium een 
beroep doet op de garantie, omdat het 
opgeleverde werk een gebrek vertoont. 

Als het niet lukt tot overeenstemming 
te komen, zal de offerte tenslotte fun-
geren als basisdocument tijdens een 
geschillenprocedure (zie elders in deze 
agenda)

Dit geldt ook als je klant de betalingsaf-
spraken niet nakomt.

Verplichtingen van de 
opdrachtgever
Voor een overeenkomst zijn minstens 
twee partijen nodig. Tot nu toe hebben 
we het vooral gehad over jouw kant van 
de overeenkomst. We staan nu stil bij 
de verplichtingen die in artikel 5 van de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

Onze partners, de Consumentenbond 
en Vereniging Eigen Huis, vinden dat 
die redelijk en ook nodig zijn om tot 
een goede uitvoering van werkzaamhe-
den te kunnen komen.

Je klant is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de materialen of hulp-
middelen die hij voor de klus heeft 
ingekocht. Ze moeten deugdelijk en 
geschikt zijn voor de toepassing. Dat 
geldt ook voor gegevens zoals werkte-
keningen, die de klant je verstrekt.

Maar let op! Dit ontslaat je niet van 
de verplichting om alles te controle-
ren en ondeugdelijk materialen aan je 
klant terug te geven. Als je die toch 
gebruikt mag je klant aannemen dat 
ze goed genoeg zijn. Is een materiaal 
ondeugdelijk, werk er dan niet mee. 
Als je je klant een mailtje stuurt met 
de mededeling dat de materialen on-
deugdelijk zijn en dat je geen garantie 
verleent is één ding. Maar als je ze 
toch gaat gebruiken, breng je jezelf 
in de problemen. De rechter hecht nu 
eenmaal veel waarde aan jouw profes-
sionaliteit.
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Je klant moet er voor zorgen dat je je 
werk tijdig en deugdelijk kan uitvoe-
ren. Je klant moet er voor zorgen dat er 
iemand open doet als je voor de deur 
staat. Maar ook dat er stroom is, een 
toiletvoorziening en dergelijke om je in 
staat te stellen je werk deugdelijk uit te 
voeren. Neem zo nodig specifi eke voor-
waarden op in je offerte. Voorbeeld: als 
je een houten vloer legt moeten de on-
dervloer en de ruimte voldoen aan de 
eisen van de vochtigheidsgraad.

Als je klant zijn afspraken niet na-
komt, moet hij de schade vergoeden. 
In de praktijk is dit een lastige, maar 

wel belangrijke bepaling. Je rechtsbij-
standsadviseur kan je helpen, als je dit 
overkomt. 
Bepaalde risico’s zijn voor rekening 
van de klant, zoals schade als gevolg 
van:
•  onjuistheden in het opgedragen 

werk
•  onjuistheden in de door de klant ver-

langde constructies en werkwijzen
•  kenbare gebreken van de (on)roe-

rende zaak waaraan werkzaamheden 
verricht moeten worden

Let op! Ook hier geldt dat je als profes-
sional je klant moet waarschuwen als er 
iets mis is.

Onvoorziene complicaties
Als zich onvoorziene complicaties 
voordoen, moet je dat zo spoedig mo-
gelijk aan je klant melden.

Kun je je klant niet bereiken, onder-
breek dan je werk, tenzij de omstandig-
heden onmiddellijk handelen vereisen.

Je klant moet jouw extra kosten voor 
onvoorziene complicaties en beperking 
van de schade aan jou vergoeden. Dit 
geldt vanzelfsprekend niet als de scha-
de aan jou toe te rekenen is als je bij-
voorbeeld door een waterleiding boort.
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Over de volgende € 2.500 10%  €   250,00 €  625,00
Over de volgende € 5.000 5%  €   250,00 €  875,00
Over de volgende 190.000 1%  € 1.900,00 € 2.775,00
> € 200.000 t/m € 1.000.000 0,5%  € 4.000,00 € 6.775,00
> € 1.000.000 0%   € 6.775,00

Tabel genormeerde incassokosten per 1 juli 2012 

Sinds 1 juli 2012 geldt de wet Norme-
ring Buitengerechtelijke Incassokosten. 
Deze wet geeft regels voor het in re-
kening brengen van incassokosten aan 
consumenten. Je mag als bedrijf niet 
van deze regels afwijken!

De vijf belangrijkste zaken op een rij:

1.  Hoogte incassokosten aan 
banden

Consumenten zijn voortaan beter be-
schermd tegen onredelijk hoge incasso-
kosten. De hoogte van de incassokosten 
is een percentage van het factuurbedrag 
met een minimum van € 40,00 en een 
maximum van € 6.775,00. Het percen-
tage wordt lager als het bedrag van de 
totale vordering hoger wordt.

ter deze kosten voortaan niet meer kan 
verminderen. Dus jij en je klant weten 
waar jullie aan toe zijn.

3.  Kosteloze aanmaning: 
14 dagen de tijd om alsnog 
te betalen
In de wet is geregeld dat je verplicht 
bent de consument een schriftelijke 
herinnering (aanmaning) te sturen, als 
hij zich niet houdt aan de oorspron-
kelijke betalingstermijn. De VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden kennen deze 
bepaling overigens al langer (artikel 
12, eerste lid en derde lid). Je mag nu 
volgens de wet pas incassokosten in 
rekening brengen nadat je je klant met 
een extra termijn van 14 dagen in de ge-
legenheid stelt alsnog te betalen zonder 

4.  Meerdere vorderingen? 
Hoofdsommen zoveel  
mogelijk optellen

Heb je van je klant meerdere bedragen 
tegoed zoals termijnbedragen? Tel de 
termijnbedragen bij elkaar op en ver-
meld de hoogte incassokosten over het 
totale bedrag.

Het is verstandig een actief debiteuren-
beleid te voeren. Stuur bij elke termijn-
factuur tijdig een aparte herinnering. 
Dan voorkom je dat de incassokosten 
onnodig lager uitvallen.

5.  Afwijken van de regels niet 
toegestaan

De nieuwe regels zijn van dwingend 
recht. Je kunt hiervan niet afwijken in 
het nadeel van de consument. Met de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden loop 
je keurig in de pas met de nieuwe wet.

De incassokosten voor een bedrijf zijn 
niet hoger dan wettelijk is vastgelegd, 
tenzij bedrijven hogere incassokosten 
met elkaar afspreken.

2.  Recht op matiging uitgesloten
Tegenover het beperken van de hoogte 
van de incassokosten staat dat de rech-

verdere gevolgen voor de kosten.
Je vertelt in de aanmaningsbrief wat er 
gebeurt als je klant niet alsnog binnen 
14 dagen betaalt en hoe hoog de incas-
sokosten zijn.

Incassokosten
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Naam en adres klant

Plaats en datum

Betreft: Aanmaning

Geachte <naam klant>,

Volgens onze administratie <is/zijn> onderstaande <factuur/facturen> nog niet 
door u voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 14 <of ander aantal als 
dit is overeengekomen> dagen en deze termijn is inmiddels verstreken.

Omschrijving factuur factuurnummer factuurdatum factuurbedrag
      
    €
    €
      
                                            Totaalbedrag €

Wij verzoeken u vriendelijke het openstaande bedrag van € <totaalbedrag> binnen 
veertien dagen na dagtekening van deze brief over te maken op ons rekeningnummer 
<rekeningnummer>. Vermeld bij betaling graag uw factuurnummer(s) voor een 
juiste afwikkeling.

Als wij het openstaande bedrag niet binnen veertien dagen hebben ontvangen, 
dragen wij de vordering ter incasso over aan DAS Incasso. In dat geval komen de 
buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen 
€ <bedrag uit de incassokostentabel>, het maximale bedrag conform de wet 
maximering incassokosten.
Behalve deze kosten zullen wij  overigens ook de wettelijke rente, die op dit moment 
<percentage>% bedrag van het hierboven vermelde totaalbedrag, te rekenen vanaf 
het verstrijken van de betalingstermijn(en), in rekening moeten brengen.

Heeft u het verschuldigde bedrag inmiddels overgemaakt? 
Dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

<uw naam>
<uw functie>

(bron: DAS Incasso Rotterdam B.V. )

Plaats en datum

<factuur/facturen> nog niet 
door u voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 14 <of ander aantal als 

 dagen en deze termijn is inmiddels verstreken.

Omschrijving factuur factuurnummer factuurdatum factuurbedrag
      
    €
    €
      
                                            Totaalbedrag €
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Als je klant een betalingstermijn over-
schrijdt, mag je als leverancier rente be-
rekenen over het openstaande bedrag. 
Als er geen betalingstermijn is over-
eengekomen geldt een termijn van 30 
dagen voordat er rente berekend mag 
worden. 
In de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
staat in artikel 9, eerste lid, tweede vol-
zin (betaling in termijnen) en in artikel 
10, vijfde lid,(eindafrekening) dat de 
standaard betalingstermijn twee weken 
(14 kalenderdagen) is. Maar je mag 
hiervan afwijken.

Je moet je klant eerst een herinnering 
sturen voordat je hem rente in reke-
ning mag brengen. Maar eerst moet je 
je klant in de gelegenheid stellen als-
nog binnen 14 dagen te betalen. Deze 
tweede periode van 14 dagen is in de 
wet geregeld. Je kunt hier niet van af-
wijken. De wettelijke regeling is voor 
alle duidelijkheid opgenomen in artikel 
12, eerste lid, van de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden.
Na de tweede termijn van 14 dagen kun 
je zonder ingebrekestelling tot invor-
dering overgaan (artikel 12, derde lid). 

Anders gezegd, je kunt je vordering in 
handen geven van een incassobureau of 
gerechtsdeurwaarder.

Betaalt je klant niet binnen de beta-
lingstermijn, dan is hij de wettelijke 
rente verschuldigd. Dat gaat in vanaf de 
datum dat de betalingstermijn van (de 
eerste) 14 dagen is verstreken (artikel 
12, tweede lid).

Doel van de wettelijke rente is betalings-

achterstanden te voorkomen. De wettelijke 

rente is doorgaans hoger dan de rente 

die je op je spaargeld ontvangt. Dat is om 

betalingsachterstand te ontmoedigen. 

Wettelijke rente
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Periode van Periode tot en met Percentage (%)
1 juli 2012 heden 3
1 juli 2011 30 juni 2012 4
1 januari 2010 30 juni 2011 3
1 juli 2009 31 december 2009 4
1 januari 2007 30 juni 2009 6
1 februari 2004 31 december 2006 4

Periode van Periode tot en met Percentage (%)
1 januari 2012 heden 8,00
1 juli 2011 31 december 2011 8,25
1 juli 2009 30 juni 2011 8,00
1 januari 2009 30 juni 2009 9,50
1 juli 2008 31 december 2008 11,07
1 januari 2008 30 juni 2008 11,20
1 juli 2007 31 december 2007  11,07

Géén wettelijke rente
De zaken liggen anders als je nog niet 
klaar bent met de klus of als je klant 
niet tevreden is over de kwaliteit van 
het werk. Je kunt van je klant niet ver-
langen dat hij voor de hele klus betaalt. 
Hij mag dan een bedrag inhouden, dat 
in redelijke verhouding staat met wat je 
nog moet doen. Dit vind je terug in 
artikel 11, eerste lid, van de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden. Als je klant 
teveel inhoudt, is hij over het teveel 
ingehouden bedrag wel rente verschul-
digd (artikel 11, tweede lid).

Hoogte van de wettelijke rente
Als het nodig is wordt het percentage 
van de wettelijke rente ieder half jaar 
aangepast. Dit gebeurt per 1 januari en 
per 1 juli. 
De wettelijke rente voor niet-handels-
transacties is per 1 juli 2012 verlaagd 
van 4% naar 3%. Als je voor een con-
sument hebt gewerkt kun je dus 3% (op 
jaarbasis) aan rente in rekening brengen 
als je klant je te laat betaalt.

Voor zakelijke transacties (handel-
stransacties of business-to-business) 
gelden andere rentepercentages dan 
voor transacties met consumenten 
(niet-handelstransacties).

Tabel: Wettelijke rentepercentages van de afgelopen jaren voor 
niet-handelstransacties

Tabel: Wettelijke rentepercentages van de afgelopen jaren voor 
handelstransacties

Zie voor de actuele rente: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wat-is-wettelijke-rente-en-wat-is-het-percentage.html.
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Eén loket
Het is belangrijk dat de consument 
maar één loket heeft waar hij voor ga-
rantie hoeft aan te kloppen, namelijk 
zijn directe leverancier. Bijvoorbeeld 
de winkelier bij wie hij iets heeft ge-
kocht of bij jou die een klus heeft uit-
gevoerd.

Wettelijke garantie
Je kunt als leverancier niet de garantie-
termijn ten nadele van de consument 
beperken. 
Volgens de Europese wetgeving moe-
ten alle Europese lidstaten in de wet 
vastleggen dat de leverancier tenminste 
twee jaar aansprakelijk is voor gebre-
ken aan zijn product. 
In de Nederlandse wetgeving is die mi-
nimumtermijn van twee jaar niet over-
genomen. Een consument heeft recht 
op een ongestoord gebruik van wat hij 
heeft aangeschaft voor een periode, die 
je objectief gezien aan een product kan 

toeschrijven. Dat is bij ons geregeld 
in artikel 17 van Boek 7 van het Bur-
gerlijk Wetboek. Daarin staat kortweg 
dat je als leverancier een goed product 
moet leveren. Daarom mag een klant 
verwachten dat de tegels in de badka-
mer langer dan een paar jaar aan de 
muur blijven vastzitten.

Bewijslast
In de wet staat verder dat de leverancier 
gedurende de eerste zes maanden na  
levering moet  bewijzen, dat een gebrek 
door toedoen van de klant is ontstaan. 
Als dat niet lukt moet hij het product 
herstellen, een vervangend product  
leveren of de aanschafprijs terug-
betalen. Dat geldt ook als de leveran-
cier zelf een langere termijn geeft. Bij 
de VLOK is die termijn standaard één 
jaar. De bewijslast rust op jou als leve-
rancier. Wil je je klant een nog langere 
termijn geven dan moet je dat schrifte-
lijk vastleggen. 

Artikel 13 Garantie
13.1. Het klussenbedrijf garandeert 
dat eventuele na de oplevering aan 
de dag getreden gebreken gedurende 
een termijn van een jaar vanaf de 
oplevering kosteloos zullen worden 
verholpen, tenzij hij aantoont dat het 
gebrek geen gevolg is van het werk. 
Indien partijen een langere termijn 
zijn overeengekomen, dient dit op het 
opdrachtformulier vermeld te staan. 
Het voorgaande laat onverlet dat het 
klussenbedrijf ook na die periode 
voor eventuele gebreken in het werk 
aansprakelijk kan zijn op grond van 
de wet.

13.2. De gebreken als bedoeld in lid 
1 zijn gebreken die niet eerder dan 
het moment van ontdekking door de 
consument onderkend hadden kun-
nen worden en door de consument zo 
spoedig mogelijk daarna schriftelijk 
aan de ondernemer zijn meegedeeld.

De eerste garantiebepalingen leverden nog al wat procedures  

op voor de rechter. Wat was het geval? De garantiebepalingen 

werden vooral ingezet om de aansprakelijkheid van de  

producent te beperken. Inmiddels zijn de ontwikkelingen  

de goede kant uitgegaan. Op Europees niveau is voor- 

geschreven hoe de diverse landen de consument op dit  

punt moeten beschermen. 

Garantiebepalingen
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Wist je dat:
•  de onafhankelijke Geschillencom-

missie Klussen- en Vloerenbedrij-
ven gevestigd is in Den Haag

•  deze Geschillencommissie uit drie 
leden bestaat

•  de voorzitter de hoedanigheid heeft 
van meester in de rechten en meestal 
een rechter is

•  van de twee andere leden er één 
wordt benoemd door de Consumen-
tenbond en de ander door de VLOK

•  alleen geschillen tussen een kluson-
dernemer en een consument kunnen 
worden behandeld

•  de Geschillencommissie een bin-
dend advies uitbrengt of een schik-
king tussen partijen bevestigt

•  de Geschillencommissie alleen be-
voegd is als beide partijen zijn overeen-
gekomen zich aan het bindend advies 
van de commissie te onderwerpen

•  de Geschillencommissie zich ambts-
halve niet ontvankelijk verklaart:

 o  indien en zover het geschil betrek-
king heeft op dood, lichamelijk 
letsel of ziekte

 o  het een geschil betreft over niet-
betaling van een factuur en daar-
aan geen inhoudelijke klacht ten 
grondslag ligt

 o  als de klacht al bij de rechter aan-
hangig is gemaakt of de rechter al 
een uitspraak heeft gedaan over de 
inhoud van de klacht

•  de Geschillencommissie zich – op 
verzoek van de ondernemer – de 
consument niet ontvankelijk ver-
klaart:

 o  als de consument de klacht niet 
eerst aan de ondernemer heeft 
voorgelegd, tenzij dit de consu-
ment niet verweten kan worden

 o  als de ondernemer de consument 
een termijn van vijf weken heeft 
gegeven om het geschil bij de 
commissie aanhangig te maken en 
de consument niet van die gele-
genheid gebruik heeft gemaakt

•  de consument een eventueel open-
staande factuur bij de commissie in 
depot moet storten

•  de Geschillencommissie de behan-
deling van het geschil kan stoppen 
als er een noodzakelijk  deskundi-
genonderzoek niet uitvoerbaar is 
(het werk is in het buitenland gedaan 
of de consument weigert de deskun-
dige toegang)

•  de Geschillencommissie het geschil 
niet (verder) behandelt als aan de 
ondernemer surseance van betaling 
is verleend, hij in staat van faillisse-
ment is gesteld, een schuldsanering 
van kracht is geworden of zijn be-
drijfsactiviteiten feitelijk zijn beëin-
digd, voordat de consument aan alle 
voorwaarden voor behandeling van 
het geschil heeft voldaan

•  de Geschillencommissie een rede-
lijke en billijke beslissing neemt ter 
beëindiging van het geschil, zoals:

 o  een schadevergoeding vaststellen
 o  een betalingsverplichting vaststel-

len
 o  nakoming van de overeenkomst 

opleggen
 o  de overeenkomst ontbinden
 o  herstelwerkzaamheden opdragen
 o  de consument voor rekening van 

de ondernemer herstelwerkzaam-
heden door een derde laten uitvoe-
ren

•  de Geschillencommissie de onder-
nemer kan veroordelen tot het ver-
goeden van het klachtengeld (50 
euro) en het betalen van een bijdrage 
in de kosten van de behandeling van 
het geschil (350 euro)

•  de Geschillencommissie ook de 
consument kan veroordelen tot het 
vergoeden van het klachtengeld

•  de uitspraak van de Geschillencom-
missie alleen kan worden vernietigd 
door de rechter wanneer de uit-
spraak ter toetsing wordt voorgelegd 
binnen twee maanden na de verzen-
ding van de uitspraak aan partijen.

•  Indien binnen die twee maanden de 
uitspraak door de ondernemer niet is 
nagekomen en geen beroep is aan-
getekend bij de rechter op verzoek 
van de consument de nakomings-
garantieregeling in werking treedt.

Uit het Reglement van de 
Geschillencommissie
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U zou toch…?
Niets is zo vervelend als een verschil 
van inzicht over de manier waarop het 
werk tot stand is gekomen. Dat leidt 
vaak tot lastige processen. Het begint 
met een verschil van inzicht. Daarover 
ga je samen als uitvoerder en consu-
ment in gesprek. Dat loopt dan niet 
lekker en je komt niet tot elkaar. Resul-
taat... een geschil. Dat moet dan via al-
lerlei kanalen afgedaan worden. Soms 
kan het eenvoudig toch nog opgelost 
worden als je ruiterlijk toegeeft dat het 
inderdaad aan jou als klussenbedrijf 
heeft gelegen. Je lost het op. Of het gaat 
hard tegen hard, tot en met arbitrage en 
rechtszaken. 

Laten we eens kijken hoe zo’n proces 
verloopt. Dat doen we aan de hand van 
steekwoorden en voorbeelden. Soms is 
het heel herkenbaar en kun je als klus-
senbedrijf je voordeel ermee doen.  Be-
denk dat elk niet goed opgelost geschil 
(jouw schuld of niet) blijft ‘etteren’. 
TIP: soms is het verstandig om je kno-
pen te tellen en het geschil zelf op te 
lossen. Dat scheelt vaak veel tijd en 
ergernis.

Er zijn drie zaken die de basis vormen 
van een goede en duidelijke oplossing 
van een geschil. 

In de eerste plaats:  
Zelfkennis 
Als je vermoedt dat je klant gelijk 
heeft, ga dan geen discussie aan. Om 
dat zeker te weten kun je er een col-
lega bijhalen. Probeer zo een geschil 
te voorkómen. Maar als je vindt dat je 
gelijk hebt, sta er dan op. Ga dan calcu-
leren: wat kost het me om de zaak snel 

en goed op te lossen en wat kost het me 
als ik de strijd aan ga? 

In de tweede plaats: 
De omschrijving van je opdracht
Een duidelijke en gedetailleerde om-
schrijving van het werk is de basis 
voor overleg en als dat zo is, je gelijk. 
Van een VLOK-lidbedrijf mag je ver-
wachten dat zoiets goed geregeld is. De 
VLOK heeft daar goede documenten 
voor. Omschrijvingen als: het plaatsen 
van een dakraam, het uitvoeren van te-
gelwerk, het aanleggen van een terras 
zijn niet meer van deze tijd. 

In de derde plaats: 
De leveringsvoorwaarden
In dit document staan duidelijk de rech-
ten en plichten van partijen. Als je dit 
document niet hebt uitgereikt val je au-
tomatisch terug op de uitspraak van de 
Geschillencommissie dat de VLOK-le-
veringsvoorwaarden altijd van toepas-
sing zijn. Of je komt voor de rechter die 
zich baseert op het Burgerlijk wetboek. 
TIP: laat het zover liever niet komen...

Wat is het allerbelangrijkste voor,  
tijdens of na een geschil...?  
Communicatie!

Luister goed naar wat er gezegd wordt 
en hoe. Luister ook tussen de regels 
door. Neem desnoods iemand mee die 
mee luistert. Een communicatiepro-
bleem begint vaak met kleine signalen, 
opmerkingen in een vraagvorm: Zou 
u niet…? Wanneer gaat u dit of dat 
doen…? Wees alert op dit soort sig-
nalen, je bent kennelijk niet duidelijk 
genoeg geweest. Leg het nog een keer 
uit. Los het op voor je klant. Doe je dat 

niet dan ontstaat stapje voor stapje het 
geschil, zeker als je ook nog eens niet 
meer op de klus verschijnt. Dan komt er 
een nog conflict bij, want je klant voelt 
zich niet serieus genomen. De basis 
voor een denderend geschil.

Het geschil: 
Helaas, er is sprake van een geschil. 
Ondanks de uitwisseling van argumen-
ten is er geen beweging bij een of beide 
partijen. Probeer op basis van de gel-
dende documenten toch weer bij elkaar 
te komen. Lees ze samen door, al dan 
niet met een andere deskundige erbij.  
Maak een afweging: hoeveel gelijk 
heb je als uitvoerder en hoeveel gelijk 
heeft je klant? En wat kost de oplos-
sing van het geschil? Reken dat eerst 
uit voor het conflict verder dreigt te 
ontsporen. Goed calculeren dus! Wees 
slim, je kunt er voor kiezen het geschil 
op te lossen door je werk alsnog goed 
af te handelen al dan niet samen met 
een (gespecialiseerde) collega. Je kunt 
er ook voor kiezen de zaak af te kopen 
en afscheid te nemen. Leg dit goed vast 
op papier en ga naar een nieuwe klus. 

Stel dat je klant minstens een beetje 
gelijk heeft, wat kost dat dan? Discus-
sie-uren, papierwerk, een dag kwijt om 
bij de behandeling van het geschil aan-
wezig te zijn, behandelingskosten en 
klachtengeld consument. Tel het eens 
op en je komt zo aan de 1000 euro. Dan 
nog de nakoming van geschil... Goed 
calculeren dus.

Als een geschil voor de Geschillencom-
missie komt en je wordt in het gelijk 
gesteld, heb je een kleiner probleem. Je 
hebt je geld, de onkosten zijn beperkt 
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want je hoeft geen klachtengeld of be-
handelingskosten te betalen. En toch 
betaal je, maar dan anders...  Het heeft 
je ergernis en een hoop productieve 
uren gekost.  

Wat doe je bij twijfel? Zorg voor 
deskundig advies van je rechtsbij-
standsadviseur, zorg dat alles wat er is 
besproken wordt vastgelegd. Denk aan 
meerwerk, minderwerk, afspraken, wij-
zigingen, enzovoorts. De leden van de 
Geschillencommissie dan wel de rech-
ter beschouwen je als de deskundige. 
Verhalen dat je iets niet wist of het ma-
terial dat niet deugde of de onderaanne-
mers hielden zich niet aan de afspraak...
Dat komt niet echt professioneel over. 
Ook nu weer... goed calculeren. Een 
schikking kan een hoop kosten schelen. 
Stel eventueel voor dat een collega het 
werk afmaakt, of verzin een ander goed 
plan...  

De afhandeling
Stel, je hebt gelijk en dat heb je ook 
gekregen van de Geschillencommissie 
of de rechter. Je hebt je geld, maar de 
ergernis knaagt. Het heeft je tijd en geld 
gekost en dat is bij je klant niet terug te 
halen. Maar heb je toch een schadever-
goeding aan je broek, ga dan ook weer 
goed calculeren. Hoger beroep is vaak 
geen optie. 
Tel je knopen, betaal als dat slimmer is. 
Verstoppen heeft geen zin, de VLOK 
heeft de nakomingsgarantie en betaalt 
de klant. De VLOK gaat dat geld ha-
len bij de ondernemer, want dat staat in 
de afspraak en is ook billijk tegenover 
de collega’s, die anders voor de kosten 
zouden moeten opdraaien. Verstoppen 
of niet betalen kost echt veel geld en 
ellende: het incassobedrijf, de deur-
waarder, de rechter en het beslag/fail-
lissement. Al deze bedrijven brengen 
hun kosten bij jou in rekening. Maak 
desnoods afspraken over een betalings-
regeling. Goed calculeren dus!

Waar trek je de grens?
Het traject van rechter of Geschillen-
commissie is altijd een doemscenario, 
of je wel of geen gelijk hebt. Heb je 
gelijk, weigert je klant een geschil aan-
hangig te maken! Dat kan... Vervelend 
is als je klant blijft zeuren over ‘klach-
ten.’ Heb je een groot bedrag te goed 
dan kan de deurwaarder er achter aan 
en gaat je klant in de incasso-molen. 
Dat levert vaak wel wat op. Maar als 
het een klein bedrag is en je klant be-
taalt niet? De gang naar de rechter 
loont niet, want de kosten staan niet in 
verhouding tot de opbrengsten. De pro-
cedure wordt dan gestopt. Overleg met 
je rechtskundigadviseur hoe je formeel 
afscheid neemt en hoe je de garantie-
voorwaarden opschort in verband met 
deze wanbetaling. TIP: regel dit goed, 
want het wordt nog frustrerender als je 
klant na een jaar ineens toch een garan-
tie claimt en jij hebt het niet goed af-
gehecht.
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Wat kan de VLOK voor je  
betekenen?
Allereerst... gebruik de VLOK-voor-
waarden. Heb je een communicatie-
probleem? Meld ons je probleem, je 
boosheid en je frustratie. Wij kunnen je 
helpen en adviseren door je klant te bel-
len en na te gaan of we ergens in kun-
nen bemiddelen. We kunnen putten uit 
ervaringen van je collega’s. Dat gebrui-
ken wij in onze gesprekken.

Ook heeft de VLOK een collectieve 
verzekering voor rechtsbijstand. De 
adviseur kan je helpen bij een bemid-
deling. En als het toch zover komt is er 
ondersteuning bij de Geschillencom-
missie. Je staat sterk als je de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden hebt gebruikt. 
Dat is de basis waarop je met je klant 
moet samenwerken. 

Wees duidelijk en eerlijk in je afspra-
ken. Denk hieraan: lever wat je hebt 
afgesproken en een afspraak is nooit 
eenzijdig.

VLOK-Agenda2013_Binnenwerk_LossePag.indd   32 23-11-12   23:50



Wie zijn die ondernemers  die lid zijn 
sinds de oprichting in 1983? 
De VLOK noemt ze hier graag met 
trots:

De VLOK is sinds de oprichting in 1983 uitgegroeid tot dé brancheorganisatie voor 

klussenbedrijven. De VLOK hecht veel waarde aan kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. 

Deze betrokkenheid  komt prachtig tot uiting bij onze leden van het eerste uur.

•  Klussenbedrijf Maut de Visser Amstelveen. 

•  Servicebedrijf J. en J. van Lienen v.o.f. Beemster. 

•  Klussenbedrijf Voor Mekaar Kerk-Avezaath. 

•  De Klusserij Woerden. 

•  Onderhoudsbedrijf Hub Gooren v.o.f. IJsselstein (LB). 

•  Klussenbedijf Het Werkpaard Roermond. 

•  Meubelreparatie- en Klussenbedrijf Jan Graumans Galder.

1983 – 2013…
30 jaar 
branchevereniging 
VLOK!
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De VLOK feliciteert deze trouwe leden van 
harte met hun 30-jarig lidmaatschap.

30JAAR
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