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Klus je meestal tegen een vaste prijs? 
Duidelijkheid voor jezelf én voor je 
klant. Afwijkingen op de overeenkomst 
kun je altijd nog verrekenen met meer- 
en/of minderwerk. 

Maar een vaste prijs betekent wel dat 
prijsstijgingen van materialen – op dit moment 
soms zelfs extreem - niet verrekenbaar zijn. Wat 
nu als de prijsstijgingen plotseling optreden en 
zo groot zijn, dat je daar vooraf geen rekening 
mee had kunnen houden? Kunnen die stijgingen 
dan alsnog worden doorberekend? Volgens de 
VLOK-uitvoeringsvoorwaarden is vaste prijs, 
vaste prijs. De voorwaarden geven als alternatief 
prijsberekening op basis van regie, d.w.z. op 
basis van een specificatie van gewerkte uren 
en verwerkte materialen. Hier kun je dus de 
geldende inkoopprijzen hanteren als basis voor 
verrekening. Andere wettelijke mogelijkheden 
bestaan er bijna niet.
Prijsstijgingen de baas te blijven? Ik heb een paar 
tips voor je:
•  Bespreek vooraf de mogelijkheid van 

prijsstijgingen en vraag wanneer de opdracht 
uitgevoerd zal moeten worden. Is dat pas over 
een half jaar of later, dan begrijpt de klant dat je 
hierover een voorwaarde moet opnemen.

•  Beperk de geldigheidsduur van de offerte tot 
bijvoorbeeld 2 weken na offertedatum. 

•  Voorzie je offerte van een zogenaamde (prijs)
peildatum. Dat wil zeggen dat na die peildatum 
prijsstijgingen verrekend kunnen worden. Zorg 
dan wel voor de juiste officiële onderbouwing 
als het zover komt en beschrijf dit zorgvuldig.

•  Materialen die onderhevig zijn aan forse 
prijsstijgingen, zoals hout en staal, zou je met 
name kunnen benoemen als verrekenbaar.

•  Of je kunt besluiten de opdracht aan te nemen 
op regiebasis. Zie hierover mijn tip in KlusVisie 
2020-3: Regiewerk.*)

Mocht opdrachtgever toch een vaste prijs willen 
zonder verrekeningen achteraf, dan kun je daar 
rekening mee houden door de index van de 
verhogingen van de afgelopen tijd los te laten op 
de huidige prijzen en die dan op te nemen in je 
offerte.  
Laatste tip: Maak ook een voorbehoud voor 
levertijden! Zie mijn tip in Klusvisie 5-2019: Niet 
op voorraad, en nu?*) Momenteel actueler dan 
ooit. 
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Hoe blijf je
prijsstijgingen 
de baas?

Betaalgemak Betaalgemak
Klanten betalen alles vooraf Klanten betalen alles vooraf

Extra service naar je klanten Extra service naar je klanten

Geen zorgen over uitbetalingen Geen zorgen over uitbetalingen

Gemakkelijk in het gebruik Gemakkelijk in het gebruik

Professionaliteit Professionaliteit

Veilig & flexibel Veilig & flexibel

Zekerheid krijgen Zekerheid krijgen

 " Vertrouwen en zekerheid 
voor klusser en klant bij de 

uitvoering van opdrachten. "

SAFE Betalen helpt partijen het wederzijds 
vertrouwen te vergroten. SAFE Betalen helpt 
ondernemers om zekerheid te krijgen dan de 
betaling van opdrachten goed verloopt. Het 
geeft de ondernemer ook de mogelijkheid 
naar de klant toe te laten zien dat hij het 
uitgangspunt “afspraak = afspraak” hoog in het 
vaandel draagt. Want ook de klant heeft met 
SAFE Betalen extra zekerheid.
Met SAFE Betalen verzeker je je van tijdige 
betaling van het volledige orderbedrag 
vóórdat de levering plaatsvindt. De klant krijgt 
extra zekerheid waardoor er geen drempel 
en risico is om vooraf te betalen. Zo weet je 
zeker dat je je geld snel ontvangt, zodra je 
geleverd hebt wat is afgesproken, terwijl de 

SAFE BETALEN: ZEKER 
VAN GELD!
Waarom SAFE Betalen? We hebben SAFE Betalen in het VLOK 
Journaal 2020-1 als VLOK-partner gepresenteerd. Ingegeven door 
het feit, dat de dienstverlening van SAFE Betalen goed aansluit op 
het uitgangspunt “afspraak = afspraak”, dat de VLOK – samen met de 
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis – heeft neergelegd in de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. En vooral als de door de ALV eind vorig 
jaar goedgekeurde aanpassing van de voorwaarden van kracht wordt 
(zie kader). 

In KlusVisie 2-2021 hebben we gemeld dat 
het voorwaardenoverleg met de Consu-
mentenbond stagneerde in afwachting 
van een beslissing van het minister van 
Economische Zaken en Kwaliteit. Inmid-
dels hebben we een dankwoord gekregen 
van de Consumentenbond vanwege onze 
inspanning om druk op de ketel te zetten. 
De Consumentenbond is begonnen met de 
voorbereiding van hun deelname aan het 
voorwaardenoverleg.

klant weet dat er pas uitbetaald wordt als er 
geleverd is.
De belangrijkste voordelen op een rij:
•  Handelen in het belang van je klant zonder 

zelf risico te lopen op wanbetaling.
•  Een extra service en koopmotief voor je 

klanten, dus meer omzet.
•  Geen drempel meer voor je klant om vooraf 

te betalen.
•  Eenvoudig en flexibel online systeem met 

automatische berichtgeving en notificaties 
voor beide partijen.

•  Sneller je geld ontvangen, nadat je geleverd 
hebt.

•  Zekerheid van volledige betaling voordat de 
klus begint.

•  Minimale debiteurenbeheer, dus lagere 
kosten.

•  Geen afnameverplichting en geen verborgen 
kosten.

Wil je graag eens zien hoe het werkt of heb je 
hulp nodig om het eens te proberen? Neem dan 
contact op met info@safebetalen.nl. 
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De VLOK wordt steeds meer 
benaderd door media. Die willen 
weten wat er toch aan de hand is op 
de (ver)bouw- en onderhoudsmarkt. 
Klanten kunnen geen vakman of 
-vrouw vinden om direct aan de slag 
te gaan. En er is zoveel te doen!

Soms is het bereik regionaal, zoals laatst 
in De Stentor in de regio Apeldoorn en 
omstreken. Laatst landelijk met het 
MAX Magazine. De journalist van dit 
wekelijks verschijnend verenigings- en 
programmamagazine heeft veel bronnen 
geraadpleegd. Consumenten die radeloos 
werden van hun zoektochten; consumenten 
die besloten zelf maar aan de slag te 
gaan (en te ervaren wat vakmanschap is); 
aannemers die ook waarschuwen voor 
leveringsproblemen en prijsstijgingen van 
materialen (zie ook de Tip van Wim hiernaast).
En dan tenslotte de hoofdvraag: wat kunnen 
we doen? Die vraag heeft de journalist 
voorgelegd aan onze directeur Dennis Kosten, 
die een aantal praktische tips heeft gegeven.
We zijn altijd benieuwd hoe de boodschap 
terechtkomt. Zeker bij een belangrijke 
klantenkring, die door een omroep als MAX 
bediend wordt.

Interview bij Max

‘HET WAS EIGENLIJK ZO 
KLAAR...’
Sanne heeft een fulltime baan, is moeder van een kleine dreumes en is 
partner van een VLOK Erkend-lid. Sanne verzorgt - met uitzondering van 
de offertes - de gehele administratie voor haar partner. De boekhouding 
wordt geregeld, klanten ontvangen hun factuur, klanten die niet of te 
laat betalen ontvangen een herinnering, leveranciers worden betaald 
en verzekeringen worden uitgeplozen. 

Velen zullen deze rolverdeling herkennen. Een 
echte steun en toeverlaat waardoor je je als 
vakman kunt richten op waar je echt goed in 
bent. Namelijk het binnenhalen en afronden 
van opdrachten.
Sanne niet wil dat zij bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid van haar partner 
naast de zorg over de kleine dreumes ook 
de zorg(en) over haar partner krijgt. Daarom 
maakte zij een afspraak met VLOK AOV om te 
bekijken wat de mogelijkheden voor inkomen 
bij ziekte zijn.
Na een “leuk gesprek met een medewerker 
van het servicebureau via Microsoft 
Teams was het eigenlijk zo klaar. Ik had 
de omzetcijfers klaarstaan dus al vrij snel 

was duidelijk wat wij bij ziekte zouden gaan 
ontvangen.”
En dan heeft ze het nog niet eens gehad over 
teleurgestelde klanten die hun vakman niet 
meer zien verschijnen. Die kan ze nu helpen. 
Zij kan een collega het werk laten afmaken en 
die collega betalen met het geld van de klant. 
Terwijl ze zelf inkomen heeft uit de VLOK AOV.
Wil je net zoals Sanne ook zekerheid van 
inkomen bij ziekte?  
Ga dan naar: www.vlok-aov.nl


