
Marktonderzoek
Voor de meesten zit de vakantie er al weer 

op. Goed uitgerust mag ik hopen en alles 

goed achter kunnen laten. Op vakantie kijk 

ik altijd om me heen naar zaken die met 

bouwen en verbouwen te maken hebben. 

Noem het beroepsdeformatie. Ik moet altijd 

een keer een grote bouwmarkt in, kijken 

hoe de materialen er uit zien. Hoe verloopt 

het bouwproces in het buitenland, hoe gaan 

ze daar met arbeidsveiligheid om? Waarom 

is die bovenverdieping nog niet af? Op het 

laatste heb ik antwoord gekregen: zolang 

het huis niet af is, betaal je geen OZB. 

Ik zie ook dat al die vakantiehuizen onder-

houden (moeten) worden. In het buitenland 

en in Nederland. Daar ligt volgens mij een 

markt die veroverd kan worden. Mijn tip 

voor het nieuwe werkseizoen: kijk naar 

vakantiewoningen in je omgeving. Bied aan 

regelmatig langs te rijden, wees oproepbaar 

voor calamiteiten, bouw aan een relatie 

door dienstverlenend te zijn.

Natuurlijk wordt er, al dan niet structureel, 

onderhoud gepleegd. Maar ik denk dat een 

klussenbedrijf toegevoegde waarde heeft, 

want multifunctioneel en flexibel. Je kunt je 

diensten aanbieden voor een concurrerende 

prijs, inclusief kwaliteit en garantie. Je kunt 

echt onderscheidend zijn.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard
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Een klussenbedrijf kreeg de opdracht om een 

eikenhouten vloer te leveren en te leggen in de 

hal en de woonkamer. De vakman offreerde een 

prijs van € 6250. Na het leggen en drogen waren 

doffe, ronde vlekken te zien. Twee herstelpo-

gingen van het klussenbedrijf veroorzaakten 

nieuwe plekken. Later kwam de vloer in het 

midden van de kamer omhoog. Volgens de 

consument zouden ook nog eens de kleur, het 

karakter en de uitstraling van de vloer afwijken 

van de vloer die was besteld.

De consument was het vertrouwen in de vakman 

kwijt. Hij verlangde terugstorting van de koopsom 

van de vloer en wilde een vergoeding voor de te 

maken kosten om de vloer te verwijderen. 

Het klussenbedrijf ontkende de problemen niet, maar 

was van mening dat deze konden worden opge-

lost. De vakman bood aan om de vloer kosteloos te 

schuren en te behandelen. Als dit geen passende op-

lossing zou zijn, dan wordt de vloer vervangen. Het 

klussenbedrijf ging ervan uit dat de consument 

zijn aanbod moest accepteren, omdat wettelijk 

een consument het klussenbedrijf een kans 

moet geven om te herstellen.

Een arbitrale procedure volgde. Een ingeschakelde 

deskundige constateerde bij strijklicht op een 

enkele plaats nog een matte vlek. Ook was hij 

van mening dat de afwerking in de hal onder de 

deur naar de wasruimte niet netjes was afgewerkt. 

Op een paar plaatsen in de vloer waren donkere 

vlekken te zien en ook de randen van de planken 

tekenden structureel donker af. De deskundige 

was het met de consument eens dat de kleur, het 

karakter en de uitstraling van de vloer afweken 

van de bestelde, ‘verouderde’ vloer. De bolstaande 

vloerdelen vond de deskundige een ernstig gebrek.

De matte vlekken waren ontstaan tijdens het 

nabehandelen met hardwax olie. Ook de donkere 

vlekken waren ontstaan bij de nabehandeling. 

Plaatselijk had de vakman te intensief nagepolijst, 

waardoor het witpigment deels was verdwenen. 

Een te lang openstaand lijmbed bleek het boltrek-

ken van de vloer te veroorzaken, de lijm had ter 

plaatste zijn lijmkracht verloren. 

De consument had een verouderde, doorleefde 

vloer besteld. Herstel van de vloer zou deze uitstra-

ling deels te niet doen. De deskundige adviseerde 

dan ook om de vloer in zijn geheel te vervangen en 

raamde de kosten op € 8700.

De arbiter oordeelde dat de consument het 

herstelaanbod van het klussenbedrijf mocht 

weigeren. Want het klussenbedrijf was het niet 

gelukt om binnen een redelijke termijn vakkundig 

en zonder ernstige overlast voor de consument te 

herstellen. Verder herstel zou de consument niet 

de vloer opleveren met de eigenschappen die hij 

mocht verwachten. De vloer moest volgens de 

arbiter geheel vervangen worden.

Mede omdat de relatie tussen het klussenbedrijf en 

de consument flink was bekoeld, vond de arbiter 

het niet gepast om de vakman de vloer te laten 

vervangen. De arbiter oordeelde dat de consument 

de verwijderingkosten van de vloer moest dragen 

en dat het klussenbedrijf de consument een ver-

goeding van € 8000 moest betalen. 

Arthur Overweel

Jurist bij SRK Rechtshulp

OVEr SrK rEcHTSHuLp 
Het (advocaten)kantoor Stichting SrK 

rechtsbijstand is een bedrijf waar bijna 

50 jaar ruim 250 juristen en 50 advoca-

ten werkzaam zijn. Zij zijn actief op alle 

rechtsgebieden, behalve op straf- en fis-

caal recht. Met dochteronderneming SrK 

rechtshulp B.V. zet de organisatie haar 

juridische kennis en kunde ook voor het 

MKB in, zoals voor de klussen- en onder-

houdsbranche. Op verzoek van KlusVisie 

schrijft jurist Arthur Overweel van SrK 

over opmerkelijke zaken waar vakmensen 

tegenaan lopen.

Meer informatie: 

www.srkrechtshulp.nl

Mag een consument 
een herstelaanbod 
weigeren? 


