
Op donderdag 21 januari 2016
organiseert de Vakgroep
lnterieurbouw een eerste ledenbij
eenkomst. Ook zij die belangstelling
hebben voor het lidmaatschap zijn
welkom. Plaats van handeling:
Engelandlaan 29 0 te Zoetermeer -

Vakgroep: waar ga je heen? 

secretariaat Vakgroep lnterieurbouw.
De koffie staat klaar om 19:00 uur. De
bijeenkomst zal duren tot ongeveer
21:00uur.

De agenda bevat onder meer de
volgende onderwerpen:

• Vakgroep lnterieurbouw: waar ga je 
heen7

• Mogelijkheden voor Tweezijdige
Algemene Voorwaarden

• Begroting en contributie voor 2016
• Promotie en ledenwerving: Jaarthema

Netwerken - ledenvoordelen

Tijdens de bijeenkomst zal bepaald worden in welke richting de activiteiten van de Vakgroep lnterieurbouw zich zullen
ontwikkelen. Daarbij zullen vragen aan de orde komen als: Welke doelen moeten worden bereikt voor de leden? Op welke 
manier kan promotie voor het vak gemaakt worden? Onder welke vlag (logo) gaat dat 
gebeuren7 Heb je als ondernemer wensen1 Kom dan zeker langs. En praat met je
collega's en wissel ervaringen uit. Aanmelden kan via
info@vakgroepinterieurbouw.nl.
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Tweezijdige Algemene Voorwaarden 
Het is de bedoeling begin 2016 speciale collectieve Algemene Voorwaarden op te stellen voor de leden van de Vakgroep
lnterieurbouw. Doel is een eenvoudige en doelmatige set beschikbaar te hebben waarmee ja als ondernemer een aantal
algemene zaken goed geregeld hebt Wanneer je werkt voor consumenten moeten die voorwaarden in ieder geval aan een
aantal wettelijke voorwaarden voldoen. T ijdens de bijeenkomst zal uitleg gegeven worden over voorwaarden die kunnen
rekenen op de instemming van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
Dan zal blijken dat algemene voorwaarden niet saaie teksten zijn, maar een
visitekaartje waarmee je je kunt onderscheiden. Je kunt biJ een eventueel geschil
met een consument terecht bij een onafhankelijke Geschillencommissie, je hebt
voor jezelf een extra garantie dat je het geld van nog niet betaalde facturen
binnenkrijgt en kunt je klant een unieke nakomingsgarantie bieden.

Premie collectieve AVB bekend 
Leden van de Vakgroep lnterieurbouw kunnen voor slechts 200 euro (excl Assurantiebelasting)
hun bedrijfsaansprakelijkheidsrisico afdekken. Dit kan via een mantelovereenkomst afgesloten
door Meeus Assurantiën. Deze polis is met name bedoeld voor kleinschalige bedriJven waarin
naast de ondernemer (en zijn partner) nog een persoon werkzaam is. Bijzonder is dat de premie
een vast bedrag is en niet afhankelijk is van de omzet van de onderneming. Bovendien omvat

Algemenevoonmrden tot stand 
gekomen in overleg met 

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huls 
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deze premie ook een dekking van nakomingsgarantie, ingeval de ondernemer is aangesloten bij de Stichting
Geschillencommissies Consumentenzaken (zie kader Tweezijdige Algemene Voorwaarden). En voor nog geen 50 euro heb je
een verzekering die Je bijstaat bij incasso en rechtsbijstand bij geschillen met consumenten. Misschien toch eens de tijd nemen
om de verzekeringsmap na te kijken.
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