
Vertrouwensfraude
Eindelijk heeft de overheid een eerste stap 

gezet om het misbruik van vertrouwen aan 

te pakken.  Een klant/ondernemer moet 

vertrouwen kunnen hebben in een andere 

ondernemer. Het is straks aan acquisitie-

bureaus  (lees ook: advertentiemaffia) 

om aan te tonen dat ze de ondernemer 

volledig en juist hebben geïnformeerd. Kijk, 

dat is nu een duidelijke stap.  Nu nog de 

andere takken van oplichting. Want er zijn 

genoeg duistere randfiguren die het vak 

van tuinman, dakgootreiniger,  slotenmaker 

 enzovoort gebruiken voor hun oplichters-

praktijken en klanten angstig maken om 

nog opdrachten te verstrekken. Bij klanten 

wordt vertrouwen gewekt met fake-

adressen in de woonplaats of een lokaal 

telefoonnummer en natuurlijk komen ze 

snel. Service toch? Het resultaat: torenhoge 

rekeningen die niet in verhouding staan 

tot de geleverde werkzaamheden. Betalen 

of intimidatie! Voor mij is dit ook een op 

negatieve manier manipuleren van vertrou-

wen. Vertrouwensfraude! Ook dat moet zo 

spoedig mogelijk aangepakt worden. 

Maar het beste antwoord voor elk (klussen)

bedrijf is: wees transparant in je offerte, in 

je facturatie en laat zien dat je het vertrou-

wen van je collega’s geniet door middel van 

een erkenning of keurmerk die door meer-

dere partijen is erkend.  Geef op je website 

echte referenties en echte foto’s van je 

werk. Eerlijk en open communiceren is de 

beste reclame en geeft vertrouwen.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard
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Kluswaarde stijgt volgens 
Werkspot

Ultradun glas op komst

Lening of subsidie?

Werkspot constateert op basis van eigen gegevens dat de prijs voor een klus met zo’n 

11 procent stijgt. Voor 2016 gaan meer mensen werk uitbesteden dan in 2015 ondanks 

het hogere btw-tarief. De gemiddelde kluswaarde bedraagt inmiddels zo’n 3500 euro. 

Uit de Klusmonitor van de organisatie blijkt dat mensen vooral schilderwerk en lood-

gieters- en stukadoorsklussen aanbieden. Ouderen met een gemiddeld lagere opleiding 

bieden het vaakst klussen aan op Werkspot. 

De auto-industrie werkt met sterk dun glas 

en de bouwwereld met dik, zwaar glas. 

AGC, een grote glasproducent, bedacht 

dat de bouw ook van de voordelen van 

sterk dun glas mag profiteren. AGC Leoflex 

van 0,8 mm dikte is niet alleen beter 

tilbaar, het glas kun je ook koud buigen en 

is als isolerend glas inzetbaar.

Het glas is een afgeleide van het glas van 

onder meer je tablet. Het glas is chemisch 

gehard en is daardoor veel krasvaster dan 

het gangbare bouwglas. Voorlopig zul je 

Leolux nog niet in je favoriete bouwmate-

rialenhandel tegenkomen. Want het glas 

kun je nog niet constructief toepassen. 

Maar AGC zal ongetwijfeld met bouwtoe-

passingen komen. 

Meer informatie: 

www.thermoshield.nl/verfassortiment

Volgens de Rabobank krijgen in 2016 

onder meer installateurs meer werk door de 

verduurzaming van bestaande woningen. 

Ook domotica biedt mogelijkheden op extra 

omzet. Echter, het Energiebesparingsfonds 

dat een slordige 300 miljoen euro als lenin-

gen voor woningeigenaren mag uitzetten, 

wordt nauwelijks door particulieren aan-

gesproken. Slechts 36 miljoen is als lening 

verstrekt. Volgens Vereniging Eigen Huis is 

de berekende rente te hoog is. Ook zouden 

mensen leningen beu zijn. Anderen zijn van 

mening dat te weinig mensen het fonds 

kennen. De Tweede Kamer wil dan ook de 

rente verlagen en de regels vereenvoudigen. 

Overigens bieden vele gemeenten inmid-

dels duurzaamheidsleningen met een lagere 

rente en betere voorwaarden. 

Dit jaar wordt door de overheid 100 

miljoen euro vrijgemaakt. Vereniging Eigen 

Huis hoopt dat dit geld als subsidie wordt 

verstrekt. De organisatie ziet ook mogelijk-

heden voor het financieren van maatregelen 

via besparingen op de energierekening.


