
Met inzicht de 
juiste klant vinden
Wie op internet (want wie raadpleegt er 

tegenwoordig nog een papieren woor-

denboek…) naar de betekenis van ‘inzicht’ 

zoekt, vindt verschillende definities, zoals 

‘begrijpen’ maar ook ‘moreel besef’. 

Inzicht zou ik als een typisch kluswoord 

willen bestempelen. Immers, door inzicht 

te hebben in de te verrichten werkzaam-

heden, kun je de klant inzicht geven in 

wat je gaat doen. Zodat de klant inzicht 

krijgt in hoe jij de klus wilt klaren.

Vertrouwen is iets dat je ook krijgt door 

inzicht. (Zelf)vertrouwen straal je uit als 

je weet wat je doet. Dat ervaart de klant 

en daarmee wordt elk voorstel van jou 

verkoopbaar. Combineer vertrouwen en 

inzicht. Als je een offerte indient, omschrijf 

je de werkzaamheden duidelijk, laat je 

zien wat je gaat doen en wat je ervoor 

wilt rekenen. Je geeft de klant inzicht in 

je werkzaamheden en in de kosten. Dan 

kan hij of zij een eerlijke vergelijking 

maken met je concurrenten. Vertel dat dit 

de bedoeling is. Geef dat vertrouwen en 

zeg dat de aard van de werkzaamheden 

bespreekbaar is maar niet de kwaliteit. Die 

ligt vast, wat je ook doet. Door dat inzicht 

te geven, geef je vertrouwen en daarmee 

krijg je zelfvertrouwen, waardoor je een 

voorsprong hebt op de andere aanbieders. 

De klant die voor jou kiest, is in dit geval 

precies de klant die jij graag wilt hebben.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Alle producten 
bij een CV-ketel 
 direct zichtbaar
Warmteservice presenteert op haar website een 

nieuwe tool waarmee je sneller, online een bepaald 

type CV ketel met bijbehorende producten bestelt. 

Heb je de keuze voor een ketel gemaakt, dan zal de 

website onder meer de bijpassende thermostaten, het 

passend aansluitmateriaal en vuil- en luchtafscheiders 

tonen. Je krijgt direct de totaalprijs te zien.

Meer informatie: www.warmteservice.nl

D juiste bouwschil
De online Gebouwtest van Xella helpt particulieren en vakmensen bij hun keuze voor de schil van een nieuwe 

woning. Vaak wordt niet als eerste aan deze schil gedacht. Onterecht vindt Xella, want juist de schil draagt bij 

aan het comfort en de energieprestatie van een woning. De online Gebouwtest selecteert een gebouwschilop-

lossing op basis van een aantal wensen zoals bouwstijl, woningtype, bouwmethode, comfortniveau en energie-

prestatie. Met behulp van de Gebouwschiltest kunnen zelfbouwers en vakmensen een gebouwschil 

kiezen die goed aansluit bij het ontwerp en woonwensen. Het invullen van de Gebouwschiltest duurt 

slechts een paar minuten, aldus Xella. Naast deze test biedt het bedrijf ook informatie en advies over alle 

stappen van het zelfbouwproces via de website www.jenieuwewoning.nl. Op de website vind je onder meer 

antwoord op vragen als: wat kost het bouwen van een eigen huis, hoe vind ik een kavel en hoe bouw ik een 

energiezuinige woning? Ook biedt de website inspirerende voorbeelden van huizen.

Meer informatie: www.jenieuwewoning.nl/nl/content/gebouwschiltest_3129.php

Ook slopen op zaterdag
Het geluidsvoorschrift van Bouwbesluit 2012 is aangepast. Op grond van het huidige artikel 8.3 mag 

je bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidsniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op 

de gevel van een aangrenzende woon- of gebruiksfunctie, alleen op werkdagen tussen 7.00 uur en 

19.00 uur uitvoeren. Het nieuwe artikel 8.4 staat toe dat je deze werkzaamheden zonder ontheffing 

ook tussen de genoemde tijden op zaterdag mag uitvoeren. Daarnaast verduidelijkt het nieuwe 

artikel 8.4 dat de beperkingen slechts gelden voor bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden 

en voor klussen van de doe-het-zelver. Een geluidsbelasting van meer dan 80 dB(A) is alleen met een 

ontheffing toegestaan. 

Meer informatie: www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden
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