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rekening mee. Als je de montage uitvoert 
zoals voorgeschreven, kun je de klant ook 
het Accoya-garantiecertificaat 
overhandigen.”

Professionelen hoekverbinding “De  
onderkant van de stijlstukken zijn 
gecontramald met de onderdorpel. Stijlen 
en dorpels passen dus precies in elkaar 
waardoor je in het werk een professionele 
hoekverbinding kunt maken. We adviseren 
de stijlen aan de onderzijde twee keer in de 
grondverf te zetten. Na droging van de verf 
kun je het hout op de onderdorpel verlijmen 
of verzegelen met een neopreen-pakking. 
Met deze aanpak voorkom je optrekkend 
vocht in het hout. Vervolgens trek je met 
vier lange schroeven en pluggen de stijlen 
stevig aan de onderdorpel vast. De pluggen 
voorkomen dat de schroeven in contact 
komen met het azijnzure hout. En als het niet 
anders kan, gebruik je rvs-schroeven van 
A2- of A4-kwaliteit. De bovenzijde van de 
stijlen lijm je met epoxy. De schroeven en de 
pakking worden standaard met het houtwerk 
meegeleverd.”
“De dorpel loopt onder het glas door, tegen 
de vensterbank aan. Houtaantasting komt 
meestal van binnenuit de woning. Wij 
adviseren voor een kwaliteitsreparatie het 
glas uit het kozijn te halen als deze met kit is 

Infinity Repair Easy biedt in samenwerking 
met onder meer de VLOK en Renovaid dag-
deel-trainingen in Waddinxveen. Onderdelen 
die aan bod komen:
•  Het herkennen van houtrot
•  Inmeten (theorie)
•  Kennis van bestaande kozijnreparatie

methoden
•  Verlijming
•  Garantie

geplaatst. Zit er geen HR++-glas in het kozijn, 
adviseer de klant dit te overwegen. Zo lever je 
een mooie, duurzame totaal klus op.”

Vier minuten “Hoelang wij over het in 
elkaar zetten van een deelelement doen? We 
hebben vaak bijna vier minuten geklokt. Voor 
het slopen, in elkaar zetten en monteren doe 
je er in de regel 1,5 uur over, dan ben je altijd 
nog veel sneller klaar dan met handwerk. 
Met Repair Easy lever je ook professioneel 
maatwerk en bied je de klant een kwaliteit die 
lang meegaat.”
Meer informatie: www.infinityrepair.eu/
infinity-repair-easy

In de strijd tegen corona wordt de QR-code 
steeds vaker ingezet. Eerst was het alleen 
5G waar de politiek en de sociale media zich 

stuk over discussieerden. Inmiddels staan 
1G (getest), 2G (genezen of gevaccineerd) 
of 3G (G1 + G2) in de middelpunt van de 
belangstelling. De discussie over om alleen 
nog 2G toe te staan, loopt op dit moment 
nog. Uitsluiting, polarisatie en privacy zijn 
de steekwoorden. Hoe zit het eigenlijk als je 
bij een consument gaat klussen? Mag deze 
consument om je QR-code vragen? Kort door 
de bocht: ja, dat mag. De consument mag zelf 
bepalen wie en onder welke voorwaarden hij 
iemand in zijn huis toelaat. Maar je bent niet 
verplicht om de code te tonen.
Ga je de discussie aan? Niet-gevaccineerde 
ondernemers en de collega’s die wel een 
code hebben maar deze uit principe niet 
laten zien, laten het niet zover komen. Zoek 
liever een oplossing. En als de klant de klus 
wil afzeggen? Wanneer er sprake is (of kan 
zijn) van een onveilige situatie, lees: risico 
op besmetting, dan zal de rechter daarin 
meegaan. Werk je alleen of in een open 
ruimte, dan zal de rechter niet snel meegaan 
in het ontbinden van de klus. 
Wat ook telt in deze tijd, is de kwaliteit van 
de dienstverlening (veiligheid). Laat zien 
hoe zorgvuldig je bent in preventie, voor je 
klant en voor jezelf. En dan niet alleen met je 
mooie veiligheidsschoenen, maar ook met 
het mondkapje, afstand houden, ventileren en 
handen wassen. Wij klaren uw klus vakkundig 
en veilig. Ook nu!
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Mag een klant om
een QR-code vragen?
Ja, dat mag


