
Garantierechten 
claimen
Laatst werd ik geconfronteerd met een 

lekkage. Het ging om een keurige bad-

kamer die een aantal jaren geleden was 

verbouwd. De meeste leveringsvoorwaar-

den verwijzen naar 1 of 2 jaar garantie op 

de werkzaamheden. De huidige wetgeving 

geeft aan dat consumenten mogen ver-

wachten dat een product blijft functione-

ren gedurende de gebruikelijke levens-

duur. De consument kan over die periode 

garantierechten claimen. Weliswaar niet 

de volledige rechten en in de bewijslast 

is het één en ander veranderd. Maar een 

vakman die zich beroept op 2 jaar garantie 

op de badkamer, komt daar niet mee weg. 

De lekkage werd veroorzaakt door een 

deels losgekomen kitvoeg langs de 

douchebak die als een trechter was gaan 

functioneren. Nu weet elke vakman dat kit 

verouderd en dat de klant deze regelmatig 

moet controleren. Maar weet de klant dit?

De vakman die zijn klus oplevert, denkt 

aan zijn toekomst. Dat doet hij door bij 

zijn opleveringsformulier een bijlage te 

overhandigen met daarin een overzicht 

van de gebruikte materialen en de bijbe-

horende onderhoudstips. Hij kan met de 

klant ook afspreken na een bepaalde peri-

ode een controle uit te voren. Deze vorm 

van nazorg is een nog te vaak nagelaten 

onderdeel van klantenbinding. Zonde, 

want het levert goodwill en wellicht ook 

werk op.
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Keurmerk scoort 400 vakmensen
De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman heeft in 

haar eerste jaar het kwaliteitsstempel overhandigd 

aan meer dan 400 vakmensen. Dit aantal is meer dan 

de 250 waar de organisatie bij de start van het keur-

merk op rekende. De vakman kan met het keurmerk 

de kwaliteit van zijn werk garanderen. Is de klant 

niet tevreden, dan kan hij of zij een onafhankelijke 

geschillencommissie inschakelen. 

Meer informatie:  

www.keurmerkkwaliteitsvakman.nl 

Gratis inzage in marktprijzen  
bouwmaterialen

Het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI) verzamelt sinds jaar en dag de 

marktprijzen voor bouw- en installatiematerialen. Wie de informatie wilde 

inzien, moest dokken. Dankzij een Europese subsidie is deze informatie gra-

tis beschikbaar gekomen. Inmiddels zijn de materiaalprijzen en calculatie-

normen in te zien. Het gaat niet alleen om gegevens voor de grootschalige 

woning- en utiliteitsbouw, maar ook voor de verbouw en het onderhoud. 

Meer informatie: www.nbi-online.nl/nbi.html

Een aantal leveranciers geeft geen garantie op kitproducten als 

deze tegen de randafdichting van isolatieglas zitten. Het contact 

kan tot beschadiging van de randafdichting leiden, waardoor er 

lekkages kunnen ontstaan. De fabrikanten verwijzen de vakman 

die meer wil weten over dit onderwerp naar de website van het 

Kenniscentrum Glas. Daar kun je de factsheet Verenigbaarheid van 

kitten en dubbel glas inzien of downloaden.

Meer informatie: www.kenniscentrumglas.nl/pages/documentatie/

gratis-te-downloaden-documentatie.php

Let op met kit bij 
 isolatieglas

6% btw: wat wel en wat niet?
Het is nog niet bij iedereen duidelijk welke werkzaamheden onder het tijdelijke regime van de 6 procent btw 

vallen. Niet alle werkzaamheden vallen onder de 6-procentsregeling, zoals het leggen en onderhouden van 

vloerbedekking en vloeren. Het onderhoud aan (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht deel uitmaken van 

de woning, valt weer wel onder de regeling. Ook moet de klant qua btw de volle mep betalen voor sloopwerk-

zaamheden die geen relatie met renovatie- en herstelwerkzaamheden hebben.

De regeling geldt verder voor onderhoud en verbouwing aan woningen die minimaal twee jaar oud zijn (na 

eerste ingebruikneming van die woning), tuinwerkzaamheden bij verbouw of renovatie en werkzaamheden die 

je vóór 1 maart 2014 oplevert. Ook garages, schuren, serres, een dakopbouw, dakkapel en aan- en uitbouwen 

zijn deel van de woning als ze op het terrein van de woning staan.

Het verlaagde tarief geldt voor de arbeidskosten. Dit zijn ook de arbeidskosten voor bouwdelen of meubelen 

gemaakt op de klus of in de eigen werkplaats, denk aan deuren, dakkapellen, kasten en kozijnen.

Let ook op de facturering: zorg dat de klus op 1 maart 2014 is afgerond en gefactureerd.

11KlusVisie april 2013

nieuws


