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VLOK AKADEMIE

50 PROCENT VOORDEEL VOOR 
CED-HERSTELLERS

CED Repair organiseerde onlangs een 
bijeenkomst voor de aangesloten herstellers 
en vakmensen met interesse in deze 
dienstverlening. CED Repair bood naast 
informatie over wat zij te bieden heeft, ook een 
presentatie van Polygon. CED Repair laat herstel 
uitvoeren  van onder meer water- en brandschade 
aan vooral woningen. Daarnaast was er een 
presentatie over de risico’s van aansprakelijkheid 
in de verbouwpraktijk.

CED Repair, onderdeel van de CED Groep, 
is een Nederlands bedrijf dat zich 
bezighoudt met schadeafwikkeling. 

Jaarlijks verwerkt de CED Group zo’n 1 
miljoen schadeclaims in opdracht van 
verzekeringsmaatschappijen.
Waarom kan aansluiten bij CED Repair 
interessant zijn? Veel van het aangeboden 
herstelwerk is relatief licht van aard. Dus 
wie tijdens zware klussen vaker dan je lief 
is tegen de grenzen van zijn of haar fysieke 
kunnen aanloopt, kan met het herstelwerk 
een deel van de weekomzet maken.
CED Repair zoekt vakmensen die maximaal 
twee dagen per week beschikbaar zijn. Het 
gaat om kleine klussen in woningen, denk 
aan het herstellen van sporen van water-, 
brand- en inbraakschade, vochtdetectie, 

een andere klus uit te voeren, dan ben je vrij 
om deze aan te nemen. CED gaat dus niet 
tussen de klant en de vakman/vakvrouw 
zitten. 

•  Je bepaalt je eigen agenda. Krijg je van de 
backoffice via de app CED Connect Repair 
een herstelklus aangeboden, dan mag je 
deze weigeren. Je geeft wel de reden op. 

•  Alleen CED Repair voert met de klant 
eventuele discussies over het (opgeleverde) 
werk.

•  CED Repair stelt de factuurprijs op 
voorafgaand aan de klus. De hersteller 
wordt door CED Repair betaald op basis 
van een vastgestelde uurprijs en het aantal 
overeengekomen uren werk. Dus van 
onderhandelen met de klant is geen sprake.

CED Repair biedt sinds 2020 zowel VLOK-
leden als niet-leden een interessant 
voorstel:Ben je VLOK-lid en werk je al voor 
CED Repair? Dan krijg je voor een jaar 50 
procent korting op het VLOK-lidmaatschap.
* Ben je VLOK-lid en wil je werken voor CED 
Repair? Ook dan krijg je voor een jaar 50 
procent korting op het VLOK-lidmaatschap.

*  Ben je geen VLOK-lid, maar overweeg je 
het lidmaatschap wel? Dan betaalt CED 
Repair een jaar lang 50 procent van het 
lidmaatschap. Vanwaar deze actie? Omdat 
de VLOKuitvoeringsvoorwaarden en de 
nakomings-garantie biedt en de leden over 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
beschikken. Meer informatie: www.ced.nl

het leggen van vooral laminaatvloeren, 
behangen en stuken. Het is dan ook te 
begrijpen dat CED Repair vooral klussen- en 
onderhoudsbedrijven op het oog heeft. Want 
deze vakmensen zijn allround, zodat niet 
verschillende specialisten bij de klant over de 
vloer hoeven te komen.

Werken voor CED op een rijtje:
•  CED Repair rekent geen kosten voor je 

aansluiting als hersteller en belooft een 
snelle betaling van je factuur. Voor iedere 
opdracht ontvang je in ieder geval 1,5 uur 
startkosten.

•  Je krijgt alleen opdrachten in je eigen regio 
en je bepaalt zelf hoeveel opdrachten je 
krijgt. 

•  Als de klant na het herstelwerk je vraagt om 

Heat-matten van Polygon
Polygon gaf een interessante presentatie met veel praktische 
informatie. Aan bod kwamen onder meer lekdetectie, drogen van 
de spouw en heat-matten die op de vochtplek worden aange-
bracht. Deze drogen aan een zijde van de mat met 400 watt. 
Je kunt ze niet op nat behang vastzetten, want dan kleurt het 
behang door de hitte bruin.
Spectaculair is de droging van onder meer een gipsgebonden an-
hydriet keukenvloer. Een vaatwasser veroorzaakte ’s nachts een 
waterballet. Polynorm boorde aan- en afvoergaten, zodat warme 
lucht door de vloer kan worden geblazen zonder dat deze door 
de luchtdruk omhoog komt. KlusVisie zal in een komend nummer 
meer aandacht aan Polygon besteden.
Meer informatie: www.polygongroup.com/nl

Over de VLOK Akademie
De VLOK biedt met de VLOK Akademie een 
open platform voor vakmensen die hun 
kennis en vaardigheden willen vergroten. Je 
hoeft om deel te nemen niet aangesloten te 
zijn bij de VLOK. VLOK-leden genieten wel 
van bijzondere extra’s. De VLOK Akademie 
biedt trainingen en workshops die bij uitstek 
geschikt zijn voor kleinschalig werkende 
vakmensen. Of het nu gaat om vaktechniek 
of om ondernemerschap, elke vakman en 
vakvrouw zal informatie vinden die aansluit 
bij zijn of haar interesses.
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Vakman Paul Sevink deelde tijdens de bijeenkomst zijn ervaringen met CED 
Repair: “De kinderziektes van een paar jaar geleden zijn geheel verholpen. Het 
administratieve deel is, als je het eenmaal doorhebt en dat gaat snel, super 
relaxed. Het werk komt via het mobieltje of de tablet binnen. Via de pc kun 
je inloggen op het portaal. Staat het me aan, dan pak ik de klus. Als ik de klus 
niet accepteer, dan moet ik er wel een reden bij zetten. Je krijgt tijdens de 
klus, mocht dit nodig zijn, goede ondersteuning van de backoffice. Kortom, 
voor mij is werken voor CED puur gemak. En dat het werk niet zwaar is, ervaar 
ik, gezien mijn leeftijd, als een pluspunt.

Als hersteller praat ik met de klant niet over de prijs. Klanten proberen 
regelmatig wel het een en ander uit te vissen. Dan geef ik geen kik. Klanten 
die meer willen dan mogelijk is, help ik niet. Ik heb door dit werk veel meer 
met water- en inbraakschades te maken. Specialistisch werk zoals lekdetec-
tie is meestal al uitgevoerd. En zo niet, dan vraag ik die aan via de backoffice. 
Droging doe ik doorgaans zelf als dit mogelijk is met een bouwventilator. De 
droging kan ook door een extern bedrijf worden uitgevoerd na overleg met de 
backoffice. Vochtmetingen zijn een must, die doe ik altijd zelf. Mijn warmte-
beeldcamera gebruik ik regelmatig als ondersteuning van de vochtmetingen.”

AGENDA VLOK AKADEMIE - Kijk op VLOK.nl voor de meest actuele agenda
Datum VLOK Partner Locatie Training

11-03-20 VLOK Keulen (DE) Studiereis

25-03-20 Owachem Waalwijk Owachem Demo en Instructie

26-03-20 Safe Betalen Delft/ Zoetermeer SAFE, Veilig Betalen, Zeker van Levering

27-03-20 DCS Advies & Begeleiding De Meern VCA VOL voor zzp'ers

31-03-20 Safe Betalen Zwolle SAFE, Veilig Betalen, Zeker van Levering

02-04-20 Bouwprofs Rotterdam Luchtdicht bouwen in de praktijk

02-04-20 WD40 Venlo WD40-Academy

08-04-20 Geberit Nieuwegein Service Sanitair

15-04-20 Bouwprofs Zwolle Isolatie en koudebruggen bij Gebouwen

15-04-20 Fakro Groesbeek Fakro Basistraining

15-04-20 Geberit Nieuwegein Geberit Aquaclean hands-on training

16-04-20 Greenworks Academy on Tour Doetinchem Isoleren en ventileren, de sleutel tot comfort en een duurzame woningrenovatie

16-04-20 Velux De Meern Plat dak en modulaire lichtstraten

17-04-20 Bouwprofs Beek Isolatie en koudebruggen bij Gebouwen

21-04-20 Greenworks Academy Apeldoorn Wet Kwaliteitsborging

21-04-20 Velux De Meern Basismodule 2

21-04-20 Vihamij/Remeha Apeldoorn Meerdere wegen naar duurzaamheid

23-04-20 Op Maat Bouwen Amersfoort Haal meer uit calculatie

07-05-20 Geberit Nieuwegein Legionella Praktijk

12-05-20 Greenworks Academy Breda Wet Kwaliteitsborging

12-05-20 Velux De Meern Dakkapel module

13-05-20 Greenworks Academy Apeldoorn Luchtdicht bouwen in de praktijk

13-05-20 Greenworks Academy on Tour Zwolle Isoleren en ventileren, de sleutel tot comfort en een duurzame woningrenovatie

13-05-20 Toupret Arnhem Hoe krijg je een strakke ondergrond voor het perfecte schilder- en behangwerk?

14-05-20 Op Maat Bouwen Amersfoort Haal meer uit je offerte

14-05-20 Velux De Meern Nieuwe producten en Opfriscursus

14-05-20 WD40 Zoetermeer WD40-Academy

15-05-20 Holland Top Floor Zoetermeer Leg training Loos Lay

18-05-20 Geberit Nieuwegein Geberit Aquaclean hands-on training

19-05-20 Bouwprofs Rotterdam Luchtdicht bouwen in de praktijk

19-05-20 Greenworks Academy Breda Luchtdicht bouwen in de praktijk

19-05-20 Velux De Meern Active en Integra module

27-05-20 Greenworks Academy on Tour Breda Duurzaam afbouwen

04-06-20 Bouwmaat XXL festival Utrecht VLOK Akademie/podium Bouwmaat XXL Café

05-06-20 Bouwmaat XXL festival Utrecht VLOK Akademie/podium Bouwmaat XXL Café

‘Super relaxed’


