
Tarieven lidmaatschap VLOK 2018 

Voor het lidmaatschap van de VLOK gelden de volgende tarieven:

a. éénmalig voor nieuwe leden

• een depotbedrag 1) van  € 350,00, als garantiestelling en

• het inschrijfgeld van € 125,00 2)

b. jaarlijks

• de contributie ten behoeve van de algemene verenigingsfaciliteiten bedraagt per jaar:
€ 320,00 2) 3) en

• de jaarpremie voor de VLOK-collectieve overlijdens en invaliditeitsverzekering voor de (eigenaar-)
ondernemer(s):

€ 22,15 p.p. en

• de jaarpremie voor de VLOK-rechtsbijstandverzekering bedraagt € 50,58 4) en

• de VLOK-bedrijfsaansprakelijkheid- en geschillenpolis 4):

- voor de standaarddekking geldt een jaarpremie van € 266,20 3), of 

- indien ook bouwconstructieve werkzaamheden verricht worden,
 geldt een jaarpremie van € 499,13 3)

- voor een meewerkende vennoot, niet zijnde de inwonende partner, die administratieve 
werkzaamheden verricht, wordt de premie voor de bovenstaande opties met € 93,17 verhoogd. 

Indien er sprake is van een eigen bedrijfsaansprakelijkheidspolis:

• de collectieve dekking van de aansprakelijkheid met betrekking tot de Geschillencommissie 
Klussenbedrijven – VLOK-geschillenpolis* waarvoor een jaarpremie geldt van € 50,58

• aanvulling tot € 50.000 is mogelijk voor een premiebedrag van € 73,21

LET OP: 

• Voor dakbedekkingswerkzaamheden met open vuur krijgt u een afzonderlijke aanbieding via Meeùs
Assurantiën B.V. Zeg in dit geval uw lopende polis nog niet op; maar overleg eerst!

• Alle premies voor de schadeverzekeringen zijn vermeld inclusief 21% assurantiebelasting

1)  Dit bedrag wordt teruggestort een half jaar na het einde van het lidmaatschap, behoudens verrekening.

2)  Dit bedrag wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting (21%).

3)  In beginsel geldt als ingangsdatum voor het lidmaatschap de datum van ontvangst van het inschrijfformulier. Wordt je in de loop
van het jaar lid dan gelden per kwartaal lagere bedragen, zie ommezijde.

4)  Wanneer u al beschikt over een eigen bedrijfbijstand- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zal de premie van de VLOK-polis
worden gecrediteerd na ontvangst van een kopie voorblad of een kopie van de laatste premienota van de eigen verzekering.




