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NIEUWS

Nooit meer graafschade
De veiligste en goedkoopste manier om 

graafschades te voorkomen, is niet graven. 

Met behulp van een grondscanner is het 

mogelijk om in de grond te kijken zonder 

daadwerkelijk te graven. Een grondscanner 

maakt met behulp van elektromagnetische 

golven een doorsnede van de ondergrond 

tot 8 m diepte. Daardoor is het graven van 

een proefsleuf niet meer nodig. Maar de 

grondradars die nu op de markt zijn, kun-

nen niet in alle Nederlandse grondsoorten 

uit de voeten. Klei, löss en ondergrondse 

waterlagen geven vaak problemen. Ook 

zijn de beelden die ze leveren minder com-

pleet en voor niet-professionals moeilijk 

te interpreteren. Gasunie en MapXact, 

onderdeel van VolkerWessels, gaan een 

meerjarige samenwerking aan voor de 

doorontwikkeling van 3D-grondscantech-

niek. Samen ontwikkelen zij een compacte 

grondscanner waarmee straks letterlijk door de 

grond kan worden gekeken. 

Meer informatie: www.nulgraafschade.nl

Hoe de klant een vakman zoekt 
Wil je weten hoe de klant jou zoekt? 
Kijk dan eens bij de tips van Nu.nl. 
Meestal winnen mensen die hun huis 
willen verbouwen kennis bij vrienden 
en bekenden in. Dus mond-tot-
mondreclame blijft ook in het sociale-
mediatijdperk heel belangrijk. 

Belangrijke tip voor de klant: ga voor de klik, 

want je hebt veel contact met de vakman dan 

wel vakvrouw. Volgens Hans André de la Porte 

van Vereniging Eigen Huis klagen consumen-

ten het meest over het niet nakomen van 

afspraken door de vakman. Kortom, door bij 

het eerste gesprek de klant laten zien dat je 

vaardigheden combineert, leidt sneller tot een 

fijne werkrelatie. Weet ook dat veel klanten 

vakjargon onvoldoende begrijpen. Leg dan 

ook zo veel mogelijk in gewonemensentaal 

uit wat je doet. Ook bij de oplevering van de 

klus kunnen geschillen ontstaan. Vaak omdat 

de klant met zijn ogen de klus beoordeelt en 

menig vakman op basis van richtlijnen. Dat 

kun je maar beter van te voren op tafel heb-

ben gelegd.

De la Porte adviseert mensen bij grote klussen 

een aannemer in te schakelen die bij BouwGa-

rant is aangesloten. Voor de kleinere klussen 

beoordeelt De la Porte de VLOK-vakman als 

een betrouwbare partij, mede vanwege de hel-

dere uitvoeringsvoorwaarden en de aansluiting 

bij de Geschillencommissie.

Aantal huizenkopers onder de 
25 jaar stijgt fors
Het aantal jongeren tot 25 jaar dat een huis 

koopt groeit fors. Hun aandeel is in het 

tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 

85 procent gestegen in vergelijking met 

hetzelfde kwartaal in 2016. Dit blijkt uit cijfers 

van het Kadaster. 

De 25-minners krijgen vaak financiële steun 

van hun ouders en blijken ook over spaargeld 

te beschikken. De gemiddelde hypotheek 

bedraagt € 155.000. De groei is opmerkelijk 

omdat banken zijn gebonden aan strengere 

hypotheekregels en het starters dan ook niet 

eenvoudig maken om een woning te kopen. 

Conclusie: de cijfers verdoezelen de trend dat 

steeds minder jonge starters de koopwoning-

markt betreden.

Denk aan de 
 toekomst
Het gaat goed in de bouw. De meeste 

bedrijven hebben een goed gevulde 

portefeuille – met opdrachten en ook 

met geld. Ik hoor het van collega’s, ze 

investeren weer in mooi gereedschap. 

En in nieuwe auto’s of klusbussen, 

contant afgerekend maar evengoed ook 

geleased. Het leven lacht ons tegemoet. 

De nering geeft weer meer ruimte voor 

de tering.

Ondanks de drukte is het verstandig om 

na te denken en mee te laten denken 

over je persoonlijke toekomst. Nu het 

weer gesmeerd loopt in de bouw, ver-

schijnen er ongetwijfeld weer kapers op 

de kust. De vraag van de consument is 

groter dan het aanbod van vaklieden. 

Deze markt trekt geldgemotiveerde klus-

sers. Wellicht is hun komst een eerste 

signaal dat de bubbel langzaam gaat 

leeglopen. Blijf daarom toekomstgericht 

denken. Realiseer je dat de verplichtin-

gen die je nu aangaat vaak voor jaren is. 

Reserveer middelen voor de ongetwijfeld 

concurrerende tijden die er aan komen. 

Zorg dat je je onderscheidt met kwaliteit, 

klantgerichtheid en kwaliteitsborging. 

Geniet van dit moment. Maar overleg 

wel met je boekhouder hoe je nu het 

beste reserveringen kunt maken. Voor-

kom dat, als de tijden keren, je er goed 

voor staat. Want de nering weer naar de 

tering zetten is veel lastiger als je over 

onvoldoende reserves beschikt.
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