
Tarieven lidmaatschap VLOK 2020  

 

 
Voor het lidmaatschap van de VLOK gelden de volgende tarieven: 
 
a. éénmalig bij toelating lidmaatschap  

• een depotbedrag1 van € 350,00 als garantiestelling en 
• het inschrijfgeld van € 125,00 (excl. omzetbelasting) 

 
Nadat de toelatingsfactuur is betaald en aan alle overige voorwaarden voor het 
lidmaatschap is voldaan, kent het lidmaatschap de volgende jaarlijkse bijdragen.  
 
b. jaarlijkse bijdragen  

• de contributie ten behoeve van de verenigingsactiviteiten van € 330,00 
(excl. omzetbelasting) per jaar 2, en 

• de Tijdelijke bijdrage Dekking Nakoming uitspraken Geschillencommissie 
van € 50,00 (excl. omzetbelasting). 

 
c. premies contributiegebonden verzekeringen 

Elk VLOK-lid dient te beschikken over een geldende verzekering voor bedrijfsaan-
sprakelijkheid en voor bedrijfsrechtsbijstand. Wanneer géén gebruik wordt gemaakt 
van de collectief afgesloten verzekering, dient het lid op regelmatig verzoek van de 
VLOK aan te tonen dat hij afdoende verzekerd is voor de betrokken risico’s. 
De inhoudelijke verzekeringszaken en premie-incasso’s lopen via de adviesdienst van 
de VLOK bij Aon Verzekeringen 
 
Hieronder zijn de jaarpremies 2020 vermeld (excl. poliskosten en assurantiebelasting) 

•     bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, incl. opzichtclausule 3: 
§ Klussenbedrijf (basis)     € 350,00 
§ Klussenbedrijf (bouwkundig)   € 650,00 
§ Interieurbouwbedrijf    € 150,00 
§ Parketleggersbedrijf    € 150,00 

•     Incasso- en bedrijfsrechtsbijstandsverzekering voor consumentenzaken 
§ VLOK-leden     €   60,00 

 
Daarnaast neemt elke VLOK-ondernemer (vermeld op het uittreksel van de Kamer 
van Koophandel) deel aan de VLOK-Ongevallen en Invaliditeitspolis voor een 
jaarpremie van € 22,15 per persoon. 

 
1 Dit bedrag wordt teruggestort een half jaar na het einde van het lidmaatschap, behoudens verrekening. 
2 Bij toelating gedurende het kalenderjaar geldt een contributie naar rato, afgerond op hele maanden. In 
beginsel geldt als ingangsdatum voor het lidmaatschap de datum van ontvangst van het inschrijfformulier. 
3 Premies gelden voor zelfstandige ondernemers zonder personeel, met hulp van een uitzendkracht (max. Een 
half jaar) of een stagiaire (duur schoolopdracht) en inwonende partner, die administratieve werkzaamheden 
verricht. Met een premietoeslag van € 250,00 kunnen maximaal drie medewerkers meeverzekerd worden, 
inclusief een dekking van werkgeversaansprakelijkheid. 


