
Voorkom een bezoek 
aan De Rijdende 
Rechter
Een klus is altijd een keer af. De vraag is al-

leen hoe. Neem je afscheid met een groet en 

een getekend opleveringsformulier of gaat 

het grauwend en snauwend en gooi je het 

bijltje erbij neer? 

Gelukkig gebeurt het eerste het vaakst. 

Maar soms loop je tegen een vechtscheiding 

aan. De vraag die gesteld moet worden: 

begrijpt de klant de opdracht wel? Er zijn 

klanten die zo onzeker zijn, dat ze voortdu-

rend vragen en wisselende aanwijzingen 

geven. “Oooh, ga je het zo doen!? Nee, doe 

toch maar anders.” Die klant is op zoek naar 

duidelijkheid. Kennelijk had de vakman die 

duidelijkheid niet gegeven in de offerte. Na-

tuurlijk kan hij dat de klant verwijten. Maar 

het is uiteindelijk zijn klus.

Heel leerzaam was de uitzending van De Rij-

dende Rechter van afgelopen 3 november. 

Het con˜ ict ging over het plaatsen van een 

schutting. De discussie ontspon zich over 

het al dan niet bereid zijn tot het betalen 

van (onvoorzien) meerwerk. Conclusie? Niet 

van het werk weglopen, altijd een oplossing 

aanbieden. Het belangrijkste: leg alles vast! 

Formuleer de opdracht zodanig dat de klant 

begrijpt wat er gaat gebeuren (ook voor re-

giewerk!) en bepraat de consequenties van 

de wijzigingen. Bevestig de wijzigingen en 

let op dat de klant het ook begrijpt. Vragen 

of opmerkingen waaruit teleurstelling blijkt 

zijn belangrijke aanwijzingen dat er iets 

niet goed gaat. Reageer daar direct op en 

behoud het initiatief! Vraag hulp en voor-

kom dat de klus eindigt voor de (rijdende) 

rechter.
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Hitachi neemt Metabo over
Hitachi Koki ondertekende onlangs de contrac-

ten voor de overname van Metabo. Metabo pre-

senteert de laatste tijd spectaculair goed preste-

rende machines. Het is gissen of de verkoop van 

het topspul voldoende geld in het laatje brengt. 

Alle innovaties en verbeteringen moeten ergens 

van betaald worden. De vermarkting vergt ook 

vel investeringen . Dat zal best lastig zijn voor 

een relatief klein merk. Immers, de gereedschap-

markt staat wereldwijd al jaren onder druk. Hita-

Ondanks het aantrekken van de bouwmarkt, heeft nog steeds een op de vijf bouwonder-

nemingen te weinig werk. Dit aantal slinkt in percentages uitgedrukt wel, aldus het 

 Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Vooral hoofdaannemers zitten inmiddels goed in 

het werk, ze kunnen een maand of acht vooruit.

Een op de vijf bouwbedrijven 
wil meer werk

chi biedt goede machines voor een scherpe prijs, 

maar valt niet op met innovaties waar de mond 

van openvalt. Metabo krijgt dat laatste wel voor 

elkaar. Wellicht kunnen de goed gevulde zakken 

en het wereld omspannende netwerk van Hitachi 

Metabo verder helpen. Want de overname schijnt 

nog uit te kunnen monden in een partnerschap. 

Maar het kan ook zo maar gebeuren dat een 

merk verdwijnt. Dat zou jammer zijn, want dan 

hebben we minder te kiezen.

Zal Metabo groen verkleuren in Hitachi Groen?

Energielabel eigen huis 
 onbekend
Een meerderheid van de Nederlanders kent het energielabel van de eigen koop- of huurwoning niet. 

Vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de onwetendheid 

groot (80 procent). Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Nuon. Zes op de tien huurders en wo-

ningbezitters in Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn wel op de hoogte van het toegekende label.
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