
Klant kiest vakman op basis van 
 vertrouwen en keurmerk
Consumenten kiezen lang niet altijd voor de goed-

koopste klussenaanbieder. Vooral positieve ervaringen 

zijn een reden om voor een bepaalde vakman te kie-

zen, ook wanneer hij een hogere prijs vraagt dan een 

klussenbedrijf waar de klant geen ervaring mee heeft. 

Dat blijkt uit een onlangs uitgevoerd onderzoek van 

USP Marketing Consultancy. Ook wanneer vrienden 

of kennissen een positieve beoordeling toekennen 

aan een vakman, dan kiest de klant vaak toch voor 

Rabobank promoot de coöperatie  
voor de vakman
De Rabobank presenteert op de website een stap-

penplan voor het oprichten van een coöperatie. 

Waarom? Met de coöperatie kan de vakman krach-

ten bundelen om marktkansen te vergroten, profijt 

hebben van schaalvoordelen (denk aan inkoop), 

huisvesting en marktbewerking en risico’s beperken. 

Op die manier is de concurrentiepositie te verbete-

ren. Ook kunnen collectieve pensioenregelingen of 

Binnen twee dagen je geld 

Energie Investeringsaftrek kan vakman 
werk opleveren

Incassoproblemen kun je aanpakken met een 

nieuwe service. DBS2 neemt je vorderingen over 

en zorgt dat je binnen twee dagen over je geld 

kunt beschikken. Kortom, het aloude factoring, 

maar dan voor de zelfstandige. DBS2 zegt te 

werken met een professioneel team dat ook de 

belangen van de klanten in de gaten houdt. Het 

bemiddelingsbedrijf vraagt voor de afhandeling 

van de debiteuren een klein percentage van het 

gefactureerde bedrag. 

Particulieren kunnen in bepaalde geval-

len indirect gebruik maken van de Energie 

Investeringsaftrek (EIA). Als een installatie, 

bijvoorbeeld een warmtepomp, zich bevindt 

in de bedrijfsruimte van een bedrijf aan huis, 

dan kan deze wel in aanmerking komen voor 

de EIA. Het bedrijf aan huis moet dan bij de 

Belastingdienst bekend zijn en geaccepteerd 

worden. Daarnaast kunnen particulieren via een 

(operational) leasecontract met een onderne-

mer gebruik maken van de EIA. De ondernemer 

investeert dan in zonne-energie op een woning, 

denk aan fotovoltaïsche panelen, zonneboilers 

en zonnecollectoren. 

een iets duurder klussenbedrijf waar hij zelf al ervaring 

mee heeft. 

Voor professionele opdrachtgevers tellen certificeringen 

en erkenningsregelingen mee bij de keuze voor een 

vakman. Particulieren selecteren steeds vaker op basis 

van een keurmerk. Uit het USP-onderzoek blijkt dat het 

bezit van zo’n keurmerk extra vertrouwen geeft. Veel 

particulieren vinden inmiddels een keurmerk net zo be-

langrijk als een aanbeveling van vrienden of bekenden.

onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen 

worden bedacht. 

Uiteraard denkt de bank met de coöperatie aan de 

eigen portemonnee. Zij verstrekt liever kredieten aan 

een coöperatie dan aan de eenpitters vanwege hun 

inkomensonzekerheden. En da’s best jammer. 

Meer informatie: www.rabobank.nl/samensterk

Wat kost een  
klussenbedrijf?
Wat een klussenbedrijf echt kost, is iets 

wat maar weinig vakmensen weten. Via 

de boekhouder zijn velen op de hoogte 

van de geldstromen. Maar de kennis gaat 

doorgaans niet verder dan twee jaar 

terug. De informatie zegt niet veel over 

de huidige lasten en dan doel ik vooral op 

de vaste lasten die altijd maar doorgaan, 

werk of geen werk.

Op je vaste lasten valt meestal op de korte 

termijn niet veel te bezuinigen. Denk aan 

de verzekeringen, de huur, een leasecon-

tract en de energiekosten. Dat zijn zaken 

waar je doorgaans contractueel aan vast 

zit. Deze contracten kunnen zorgenpos-

ten worden als het minder gaat. Daarom 

een tip: maak wanneer je kunt gebruik 

van kortlopende of per direct opzegbare 

contracten, al ben je dan vaak iets duurder 

uit. Met zulke afspraken kun je de vaste 

lasten snel terugbrengen, ook al is het 

maar tijdelijk. Ideaal!

Tel de vaste lasten van je huishouding bij 

de vaste lasten van je bedrijf op en je weet 

wat je elke maand moet ophoesten. Neem 

bij de vaste lasten de premie van een ar-

beidsongeschiktheidverzekering mee. Kun 

je dat trekken, dan weet je zeker dat je 

de penningen voor de huur of hypotheek, 

energie en lease in geval van nood kunt 

betalen. Da’s een hele zorg minder.
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