
De prijs: een 
 persoonsgebonden 
verbouwing...

Een telefoontje. Of ik nog een keer de Die-

renambulance wil sponsoren. Nu vind ik dat 

een prachtinstelling, dus vooruit maar. Die 

paar tientjes kunnen me de kop niet kosten. 

Ze mailen eerst een proefdruk. Netjes, dus 

prima. Daarna een telefoontje. “Sorry, maar 

we hebben ontdekt dat de laatste cijfers 

van uw telefoonnummer zijn omgewis-

seld.” Als ik dat in een retourmail aangeef, 

komt het prima in orde. Ik lees het mailtje 

vervolgens helemaal door. Zie ik dat het om 

de Ambulante Dieren Zorg gaat. Daar heb 

ik nog nooit van gehoord. De advertentie 

blijkt niet een paar tientjes maar 249 euro te 

kosten. Elke steunkleur kost 265 euro extra. 

Zou ik de fout hebben gecorrigeerd, dan 

hing ik voor 1000 euro. Wat een asbakken! 

Maar ook via de smartphone blijk ik niet 

veilig. Bij AH, Ikea en dergelijke had ik een 

waardebon gewonnen. Klik ik door, kom ik 

bij een gokabonnement uit. Voor minimaal 

12 euro per week. Op zo’n moment komt de 

stoom uit mijn oren en zou ik ze graag ter 

plaatse een door mij uitgeloofde prijs van 

een persoonsgebonden verbouwing willen 

‘overhandigen’. Maar dat mag ook niet. 

Heb je ook zulke beroerde ervaringen? Blijf 

superalert en informeer de mensen van het 

Steunpunt Acquisitiefraude direct of vraag 

hen om advies als je zwaar de klos bent.

Gerard Oltmans 
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De diefstal van bedrijfsbussen neemt af. In het 

eerste half jaar werden nog 1148 bedrijfsbusjes 

geroofd. Dat aantal is inmiddels gedaald tot 

900 in afgelopen halfjaar. Toch steeg het totale 

schadebedrag, omdat dieven steeds vaker een 

voorkeur hebben voor jonge exemplaren. Vooral 

bussen van Volkswagen, Mercedes en Opel 

zijn in trek. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting 

Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Busjes 

van bouwers en verbouwers zijn gewild. Steeds 

vaker slaan dieven overdag toe, ook op bouw-

plaatsen. De stichting spant zich in om met een 

database diefstal van en inbraak in bedrijfsbusjes 

beter te registreren. Wie diefstal wil voorkomen, 

volgt de preventietips van de Stichting Aanpak 

Voertuig Criminaliteit op.

Zo adviseert de organisatie om:

•  altijd de wielen in de richting van de stoep-

rand te draaien en het stuurslot erop te zet-

ten; 

•  autosleutels niet op de slaapkamer te bewa-

ren; 

•  je voertuig met lading geen weekend over te 

laten staan;

•  een VbV-gecertificeerd beveiligingssysteem te 

laten monteren, denk aan track & trace, alarm 

of mechanisch slot (Bearlock);

Roof bedrijfsbusjes neemt af, 
schadelast neemt toe

• het kenteken in alle ruiten te laten graveren;

• een trekhaakslot te laten monteren;

•  spijlen aan te brengen voor de ruiten die 

toegang geven tot de laadruimte, en

•  de kentekenplaten goed te bevestigen met 

vier one-way schroeven of met popnagels.

Verkoop je de bus zelf?
•  Ga bij verkoop van de bus altijd mee met de 

proefrit, wees op je hoede bij meerdere kopers 

tegelijk. Stap niet uit de bus tijdens de proefrit 

met een potentiële koper (dief).

•  Geef de bus bij verkoop pas af wanneer 

de auto is betaald, het kenteken is overge-

schreven en een officieel vrijwaringbewijs is 

ontvangen.

•  Mail nooit foto’s van het overschrijvingbewijs 

naar een aspirant-koper.

•  Combineer contante betaling met de 

overschrijving op het postkantoor, omdat bij 

storting controle op vals geld plaatsvindt.

•  Check bij bankoverschrijving eerst of het geld 

daadwerkelijk op de rekening staat.

•  Verwijder stickers of bedrijfslogo’s van het 

voertuig voor verkoop.

Meer weten? Raadpleeg stavc.nl

Onlangs verscheen de gratis bouwglossy Geld 

verdienen met duurzaamheid. Dit magazine 

geeft tips & trucs voor MKB-bouwbedrijven en 

-installateurs die omzet willen maken op de 

markt voor het duurzaam verbouwen van indivi-

duele koopwoningen. 

“Kern van het verhaal is dat we veel helderder 

inzicht geven in wat ons aanbod is, wat het 

oplevert en wat het kost”, aldus Marjet Rutten, 

een van de initiatiefnemers van de uitgave. “De 

klant verleiden. Begrijpen hoe die klant denkt en 

beslist. En in veel gevallen betekent het ook dat 

we niet de klant de oplossing laten bedenken, 

Duurzaam geld verdienen!
maar zelf de verantwoordelijkheid nemen voor 

de integrale prestatie. Want wij hebben meer 

kennis dan de klant en de klant verwacht die 

kennis ook van de professional.” 

De bouwglossy biedt onder meer een overzicht 

van 27 beschikbare tools en oplossingen die 

ondernemers helpen om een beter marktgericht 

aanbod te doen bij projecten waarbij één indi-

viduele woning duurzaam wordt gerenoveerd. 

Denk hierbij aan franchiseformules, samen-

werkingsconcepten, offertetools, opleidingen 

en andere producten en diensten die het MKB 

ondersteunen. Ook handig zijn tools die helpen 

bij het vinden van klanten, het genereren van 

salesleads, financieringsmogelijkheden, de mo-

gelijkheid voor het bieden van garanties of hulp 

bij het vinden van samenwerkingspartners. 

Download de bouwglossy via www.energiewerk-

plaats.nl/nieuws/bouwglossy-geld-verdienen-

met-duurzaamheid.

Meer informatie: stichtingnipw.nl


