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VLOK helpt 

leden aan klanten
De VLOK werkt samen met de 

Kluswebsite. De Kluswebsite biedt een 

platform waar de consument te vakman 

(of –vrouw) kan vinden en waar je zelf 

werk bij nieuwe klanten kunt vinden. De 

Kluswebsite biedt voor vaklieden een 

aantal voordelen ten opzichte van andere 

platforms. Om maar op z’n hollands te 

beginnen: je vermelding op de 

Kluswebsite is en blijft gratis.

Bovendien mikt de Kluswebsite voor 

“zijn” vaklieden op consumenten die 

kwaliteit waarderen. Daarmee is de link 

met de Vakgroep Interieurbouw gelegd. 

Vakgroep-leden hanteren namelijk 

Tweezijdige Algemene Voorwaarden. De 

Algemene Voorwaarden Interieurbouw 

2016 zijn door de Vakgroep 

Interieurbouw opgesteld en  goedge-

keurd door de Consumentenbond en 

Vereniging Eigen Huis. Met name door de 

extra nakomingsgarantie die in deze 

voorwaarden zijn opgenomen beschikken 

vaklieden die deze voorwaarden mogen 

hanteren over een gewild keurmerk. Het 

keurmerk van de Vakgroep Interieurbouw 

maakt je extra zichtbaar op de 

Kluswebsite.

Vakgroep voorwaarden

Goedgekeurd door de Belastingdienst!

Op 25 november 2016 heeft de 

belastingdienst de Algemene 

Voorwaarden Interieurbouw 2016 

goedgekeurd (beoordeeld onder nummer 

908164662B) als (model)overeenkomst 

voor de leden, die in de uitoefening van 

hun interieurbouwbedrijf opdrachten 

willen uitvoeren voor zakelijke opdracht-

gevers. Met deze algemene voorwaarden 

kunnen zij hun opdrachtgever vrijwaren 

van naheffing van loonheffing.

Alle commotie rond de nieuwe wet 

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

(DBA) – die vanaf 1 mei 2016 in de plaats 

is gekomen van de VAR – kan niemand 

ontgaan zijn. De berg aan overeenkom-

sten die door de belastingdienst moeten 

worden beoordeeld; de terughoudend-

heid van opdrachtgevers op zzp-ers 

nieuwe opdrachten te gunnen. Behalve 

de verschillende organisatie voor zzp-ers 

komen zelfs de werkgevers (lees: 

zakelijke opdrachtgevers), verenigd bij 

VNO-NCW en MKB-Nederland in het 

geweer bij de overheid.

En onlangs heeft Staatssecretaris van 

Financiën aangegeven dat hij de opdracht 

heeft gegeven aan de belastingdienst op 

de komende twee jaren geen boetes en 

naheffingen op te leggen, behalve bij 

duidelijk misbruik.

En juist die laatste toevoeging geeft weer 

voeding aan onzekerheid bij opdrachtge-

vers!

Daarom het advies aan de opdrachtge-

Aanmelden via 

Allesvoorslimmerbouwen.nl!

Allesvoorslimmerbouwen.nl is het 

platform voor de vakman en 

vakvrouw die voorop wil lopen 

met slim ondernemen.  Vaklieden 

kunnen zich gratis aanmelden op 

dit platform voor een bedrijfspro-

fiel.  Dit platform is aan de 

achterkant verbonden met de 

Kluswebsite.

Via Kluswebsite.nl kunnen 

opdrachtgevers een klus plaatsen 

of direct contact met je opnemen. 

Bovendien kun je reviews 

ontvangen voor de door jou 

uitgevoerde klussen. Jaarlijks 

bezoeken ruim 700.000 consu-

menten de bedrijvengids van 

Kluswebsite.nl. Met een gratis 

bedrijfspresentatie op 

Allesvoorslimmerbouwen.nl ben 

je goed vindbaar voor duizenden 

potentiële klanten.

vers van klussenbedrijven: neem een 

Vakgroep-lid, die beschikt over een ook 

door de Consumentenbond en Vereniging 

Eigen Huis goedgekeurde set algemene 

voorwaarden.

Nog geen VLOK-lid maar heb je wel belangstelling op lid te 

worden? Dan kun je via de site Allesvoorslimmerbouwen.nl 

een extra voordeel halen als je je als nieuw Vakgroep-lid 

aanmeld!
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