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NIEUWS

Garantie kunnen opeisen 
eenvoudiger gemaakt
Ook wel eens onterecht geen garantie gekre-

gen? Je bent een van de velen. De Consumen-

tenbond denkt met de Geen Gedoe Garantie 

de garantieontduikers bij de kladden te heb-

ben. Ruim driehonderd bedrijven scharen zich 

achter dit initiatief van Thuiswinkel.org en de 

Consumentenbond. Ze beloven plechtig een 

garantieafhandeling zonder problemen. 

Bart Combée van de Consumentenbond vindt 

dat het recht op garantie geen problemen 

moet veroorzaken. “Van de honderden bedrij-

ven die op de Geen Gedoe Garantielijst staan, 

kunnen consumenten een garantieafhandeling 

zonder gedoe verwachten.” 

Een Garantiechecker helpt consumenten om 

hun recht te halen bij niet aangesloten bedrij-

ven. Deze checker verwijst naar voorbeeldbrie-

ven waarmee consumenten de verkoper of 

fabrikant kunnen aanspreken. 

Brancheorganisaties Stichting Webshop 

Keurmerk en Qshops Keurmerk steunen 

het initiatief. Combée is niet naïef en denkt 

dat garantieproblemen regelmatig zullen 

opduiken. “Dus blijven wij opkomen voor 

consumenten met garantieproblemen. We 

roepen iedereen dan ook op om problemen 

te melden, aan ons én aan de toezichthouder 

Autoriteit Consument & Markt.” 

Werkspot voedt klanten op
Steeds meer vakmensen hebben Werkspot niet meer nodig om aan klussen te komen. 

Dus spant de klussenwebsite zich in om aantrekkelijk te blijven. Zo moeten klanten 

klussen beter omschrijven. Werkspot helpt hen daarbij. Samen met vakmensen stelde de 

website prijsgidsen op. De opdrachtgever kan daarmee beter inschatten wat een klus 

gaat kosten. Met een formulier kan de opdrachtgever ook aangeven wat hij van een ver-

bouwing verwacht. Deze aanpak scheelt zowel de vakman als de opdrachtgever tijd. 

Handveilige zaagtafel 
Wel eens van Sima gehoord? Waarschijnlijk 

niet. Het gaat om een Spaanse producent die 

onder meer zaagtafels produceert. Het bedrijf 

voert de zaag uit met een sensor die de huid 

kan detecteren. Komt de hand te dicht bij het 

zaagblad, dan wordt deze in fractie van een 

seconde stilgezet door een schijfrem. Sima 

noemt deze vinding het handsafe-systeem. Het 

bedrijf werd inmiddels op een Franse beurs 

met een innovatieprijs voor deze vinding on-

derscheiden. Nu afwachten welke Nederlandse 

handelaar deze machine durft te importeren. 

Waar bespaar 
je op?
Een klant heeft zijn budget overschat en 

verlangt een besparing. Als je een calcu-

latie maakt, neem je de kwaliteit van je 

bedrijf als uitgangspunt. Daar horen de 

materialen en uren bij. Vermenigvuldig 

die met je prijzen en je krijgt de kosten 

van de klus. Als het goed is, wordt dat 

het budget. Simpel gezegd: kwaliteit 

(prijzen voor de uren + materiaal) = 

kosten (budget). Kosten omlaag = hoe-

veelheid en/of prijzen (uren + materiaal) 

omlaag. Kwestie van rond de tafel zitten, 

praten en opnieuw berekenen.

Maar wat nu als de klus hetzelfde moet 

blijven en de klant er domweg minder 

geld voor (over)heeft? De uren en de 

hoeveelheid materialen blijven het-

zelfde. Het enige dat omlaag kan is de 

kwaliteit. De gerekende uren horen bij 

je vakmanschap en ik ga ervan uit dat 

je niet rommelt om goedkoper te zijn. 

Goedkopere materialen dus, B-keus, na-

maak, marktplaats en/of levert de klant 

het materiaal?

Zodra je mindere materialen gebruikt, 

ben je er verantwoordelijk voor, ze val-

len ook onder de wettelijke garantieter-

mijnen. Jouw probleem dus. Een duivels 

dilemma. Niet uitvoeren... wellicht nu 

gezeur. Wel uitvoeren... wellicht later 

gezeur. Gokken? Ik ben benieuwd. Mail 

me gerust: g.oltmans@vlok.nl. 
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