
Ik ben goed
‘Ik ben goed!’: dat is de toon van veel 

websites van vakmensen. Een en ander 

wordt onderbouwd met foto’s van de 

resultaten van verbouwingen. Uiteraard 

mag iemand trots zijn op het geleverde 

vakwerk en dit uitdragen. Maar wat 

onderscheid hem van andere bedrijven? 

Doorgaans weinig. Wat ik ook zie zijn 

plaatjes van leveranciers. Dan neem je 

de klant niet serieus. Of beter gezegd, de 

vakman in kwestie verdiept zich niet in de 

klant. Wat vindt een klant belangrijker: 

mooie plaatjes of referenties van andere 

klanten? Referenties. De lovende commen-

taren van de mensen waarvoor hij geklust 

heeft, zijn goud waard.

Deze referenties kom ik maar op weinig 

sites tegen. Heb je een klus geklaard waar 

je trots op bent, dan is de klant ongetwij-

feld ook blij met het resultaat. Vraag deze 

klant of je zijn complimenten op je site 

mag plaatsen.

Neem de klant wel in bescherming en 

vertel hem dat je alleen zijn gegevens 

zult verstrekken aan serieuze belangstel-

lenden. Zo voorkom je dat deze mensen 

onnodig worden lastig gevallen. Het gaat 

om kwaliteit in doen en laten.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
ProApp van Gerberit
Daar sta je dan. Een reservoir van het toilet 

is kapot, een onderdeel moet worden 

vervangen. Waar haal die zo snel vandaan? 

Gerberit maakt het de vakman makkelijk 

met de ProApp. Als je tenminste voor een 

Gerberit-reservoir staat. De nieuwe app 

bevat namelijk een online productcata-

logus, een online onderdelencatalogus, 

installatiefilms, een barcodescanner en 

een productherkenner. Met de ProApp 

kun je aan de hand van afbeeldingen van 

de bedieningsplaat, het binnenwerk of 

de codering zien welk inbouwreservoir je 

gaat aanpakken. Ook geeft de ProApp info 

welke producten zijn verwerkt. Je kunt ver-

volgens achterhalen met welke artikelnum-

mers je reserve-onderdelen kunt bestellen. 

Ook kun je de beschikbaarheid van een 

complete revisieset controleren. De ProApp 

Meer energiebesparende  
maatregelen financierbaar
Woningeigenaren hebben sinds kort meer moge-

lijkheden om energie te besparen. Met de Ener-

giebespaarlening kunnen zij een lening aanvragen 

voor bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie, 

een energiemonitoring van het energieverbruik en 

een biomassaketel. Deze ketel verbrandt biomassa 

zoals pellets of houtsnippers. Tijdens de verbranding 

produceert de ketel hete gassen waarmee ruimten en 

water wordt verwarmd. Is de gevraagde warmteweer-

stand ondanks isolerende maatregelen niet haalbaar, 

dan kan een deskundige na het opstellen van een 

advies vragen om een gedeeltelijke ontheffing bij het 

Nationaal Energiebespaarfonds. 

Meer informatie: ikinvesteerslim.nl/maatregelen

Digitale gradenboog en waterpas
Zit je regelmatig om een gradenboog verlegen? 

Met de app AngleProtractor van Smart Tools 

kun je met een mobieltje eenvoudig hoek- en 

helingmetingen met een digitaal schietlood 

uitvoeren. De app kost 99 cent. AngleProtractor 

biedt optioneel ook een geïntegreerde meetlat 

en waterpas. De makers van de app beloven 

daarbij een 100 procent gegarandeerde, adver-

tentievrije applicatie. 

Meer informatie: play.google.com/store/apps/

details?id=kr.sira.protractor&hl=nl

bevat alle inbouwreservoirs die Gerberit in 

de afgelopen vijftig jaar ontwikkelde.

Meer informatie: www.geberit.nl
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