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NIEUWS

De toekomst van de klusser?  
De abseilende hovenier!
Want verticale bossen in steden, dat gaat nog 

eens heel groot worden. In Utrecht gaan ze 

met dit verticale groen alvast aan de slag. Daar 

worden de Wonderwoods opgetrokken, twee 

torens met gevels vol lommerrijk groen van 

zo’n 360 bomen en 9640 struiken die tezamen 

1 ha bos vormen. De gebouwen worden in 

2022 opgeleverd. Ook in Eindhoven wordt 

binnenkort met de bouw van zo’n groene paal 

gestart. Regenwater wordt op het dak verzameld 

en dient voor de bewatering van de planten. 

Hoveniers zullen al abseilend het onderhoud 

verzorgen. Waarom deze torens? De ontwik-

kelaar en ontwerpers vinden dat alleen maar 

glazen torens bouwen niet meer van deze tijd 

is als je de impact van klimaatverandering wilt 

minimaliseren. Met dit soort projecten moet de 

biodiversiteit in de stad worden hersteld.

Belastingdienst speelt beter in 
op behoefte vakmensen
De Belastingdienst presenteert het belastingportaal Mijn Belasting Zakelijk voor 

ondernemers die btw-aangifte willen doen. Het doel van dit initiatief: meer 

duidelijkheid en inzicht voor ondernemers in de aangifte en minder boetes voor te late 

aangiftes. Het nieuwe belastingportaal kun je nu ook bereiken ook geschikt met de 

smartphone, tablet en laptop. Je logt in met Digi-D. De Belastingdienst werkt nog aan 

eHerkenning.

Online offertes opstellen
Markplaatsen waar mensen vaklui zoeken en vakmensen zich aanbieden, die kennen we al. Maar 

een initiatief die met de offerte tussen de potentiële klant en vakmensen gaat staan, die dienst 

lijkt en nieuwtje. Www.offerteadviseur.nl werkt als volgt: de klant kiest eerst de offertemodule. 

Daarna vult hij of zij online een formulier in. Daarin wordt zo precies mogelijk de opdracht/klus 

beschreven. De belofte: hoe beter de omschrijving des te beter de kwaliteit van de offerte. Wil de 

klant een idee van de kosten krijgen? Dan kan hij of zij informatie vinden op de kostenpagina’s 

en bij verbouwcalculators. Ook biedt de site checklists en tips. Inmiddels staat er informatie over 

zo’n zeshonderd klussen op de site. 

Meer informatie: www.offerteadviseur.nl

Veiligheid in het 
voorbijgaan
Als klussen- en onderhoudsbedrijf kom 

je op de meest onbespiede plekken. 

Hoewel, onbespied... Nou ja, meterkas-

ten, kelders, zolders, daken zijn over het 

algemeen geen plaatsen waar de bewo-

ner dagelijks komt. Daarom loont het de 

moeite altijd met een kritische blik deze 

ruimten te bekijken. Want als de gemid-

delde consument in deze ruimten komt, 

ziet hij niet wat er te zien is. 

Vaktechnisch beschik je over zoveel ken-

nis en ervaring dat het vrij simpel is om 

deze in te zetten voor een monitoring 

van de situatie. Als je in de meterkast 

bent, scan/meet even de temperaturen 

van de zekeringen. Kom je op het dak, 

kijk even naar de aansluitingen van de 

pv-panelen en de kwaliteit van het dak. 

Hoe brandt de cv-ketel, hoe is de water-

druk, wat zijn de CO-waarden?

Niets moet, alles kan, als je het kunt. Er 

is zoveel te zien en te meten en daardoor 

te weten. Het mooiste is natuurlijk een 

checklist afvinken waar je op moet let-

ten. Het is gewoon een kwestie van ge-

bruikmaken van je kennis en kunde. Wijs 

je klant op wat je ziet. Natuurlijk kost 

het tijd, maar niet meer tijd als observe-

ren en analyseren van wat je toch al ziet. 

Kwestie van klantgerichte service, toch?


