
Tien tips voor omzet 
in 2013 
Wordt 2013 een beter jaar dan 2012? Wellicht voor de 

ondernemer die werkelijk onderneemt en de volgende 

uitspraak van de beroemde geleerde Albert Einstein ter 

harte neemt: ‘Het is waanzin om betere resultaten te 

verwachten als je steeds hetzelfde blijft doen.’ Wellicht 

helpen de volgende tips om net even op een andere 

manier te ondernemen.

•	 	Stel	meer	gedetailleerde	offertes	op,	zodat	het	meer-	

en minderwerk voor de klant (en ook voor jezelf) 

beter inzichtelijk wordt en uit te leggen valt. Deze 

offerte kun je ook gebruiken als opleverdocument.

•	 	Beperk	inkoopverlies,	maak	meer	accurate	berekenin-

gen. Je kunt dan ook scherpere prijzen afgeven.

•	 	Zet	een	lokale	pool	op	voor	speciaal	gereedschap.	Zo	

bespaar je huurkosten.

•	 	Toon	meer	hoffelijkheid	in	de	omgang	met	de	klant.	

Maak gebruik van schoonloopmatten en geef bij de 

oplevering een bloemetje. Klanten waarderen dit echt 

enorm.

•	 	Zoek	op	de	Bouwbeurs	naar	nieuwe	en	arbeidsbespa-

rende materialen.

•	 	Doe	kennis	en	ideeën	op:	neem	deel	aan	(bij)scho-

lingsworkshops van fabrikanten. 

•	 	Ga	folderen	met	een	aanbieding	voor	het	aanbrengen	

van diefstalbeveiliging in wijken met een verhoogd 

inbraakrisico. Deze wijken zijn bekend bij de politie.

•	 	Installeer	brandalarmunits,	eventueel	in	samenwer-

king met een verzekeraar.

•	 	Schoolconciërges	worden	niet	meer	gesubsidieerd.	

Een kans voor vakmensen die met collega’s een con-

ciërgepool	voor	scholen	opzetten.

•	 	Verricht	vrijwilligerswerk	om	de	naamsbekendheid	

van je bedrijf te vergroten en goodwill te kweken.
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columnInspecteer jezelf
De Inspectie SZW biedt met Zelfinspectie.nl de moge-

lijkheid je eigen toko te inspecteren met de bril van de 

arbeidsinspecteur op. Via de stappen Middelen, Voor-

lichting & Instructie, Onderhoud & Controle en Toezicht 

doorloop je een serie vragen. Je beoordeelt op dezelfde 

punten als een inspecteur dat zou doen en komt er snel 

achter of je voldoet aan de regels voor veilige werk-

omstandigheden. In de loop van dit jaar wordt de site 

uitgebreid met nieuwe zelfinspectietools.

De betalingstermijnen worden per 16 maart 

2013 wettelijk vastgelegd. Op dit moment 

bepaalt de wet alleen dat de betalingster-

mijn niet onredelijk mag zijn. Als je met een 

bedrijf waarmee je zaken doet contractueel 

niets regelt, moet je binnen 30 dagen na de 

factuurdatum betalen. Je mag ook in een 

overeenkomst een langere betaaltermijn van 

maximaal 60 dagen afspreken als aangetoond 

kan worden dat dit voor beide partijen niet 

nadelig is. De overheid onderwerpt zichzelf 

ook aan de nieuwe regel: alle overheids-

instanties moeten hun facturen binnen 30 

dagen betalen. Schuldeisers mogen naast de 

wettelijke handelsrente 40 euro vragen als 

minimumvergoeding voor incassokosten bij 

het te laat betalen.

Daarnaast wordt de vergoeding voor bui-

tengerechtelijke incassoregels aangepast. 

De nieuwe regels zijn ter bescherming van 

bedrijven tegen te hoge buitengerechtelijke 

incassokosten. Deze kosten moet je maken 

om een geldvordering te innen als een schul-

denaar niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding 

voor buitengerechtelijke incassokosten wordt 

berekend als percentage van het bedrag dat 

de schuldenaar verschuldigd is. Hoe hoger de 

vordering, hoe lager het percentage. Er geldt 

een minimumbedrag van 40 euro en een 

maximumbedrag van 6.775 euro: 15 procent 

over de eerste 2500 euro van de vordering, 

10 procent over de volgende 2500 euro; 

5 procent over de volgende 5000 euro, 1 

procent over de volgende 190.000 euro – de 

hoofdsom – en 0,5 procent over alle bedragen 

boven de hoofdsom met een maximum van 

6775 euro.

Voordat je incassokosten mag vragen, hoef je 

alleen een aanmaning te sturen als de klant 

een consument is. In de aanmaning moet je 

het bedrag van de incassokosten vermelden. 

De klant heeft 14 dagen de tijd om de schuld 

alsnog te betalen. Betaalt de klant binnen 14 

dagen, dan mogen geen incassokosten ge-

vraagd worden. Is je klant een consument, dan 

moet je je houden aan de wettelijke regeling. 

Bedrijven onderling mogen samen afspraken 

maken over de hoogte van de incassokosten.

Boete op te laat betalen en 
nieuwe incassoregels

Brancheorganisatie OnderhoudNL 
ziet levenslicht

Nieuw:	OnderhoudNL,	de	

nieuwe brancheorgani-

satie voor bedrijven uit 

de	onderhoudssector.	In	

OnderhoudsNL zijn onder 

meer de schildersorgani-

satie	Fosag	en	de	WVB	

Vastgoed	Onderhoudsbe-

drijven gefuseerd.
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