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Op 26 september 2021 legde u per email namens de brancheorganisatie
Vereniging VLOK aan de Belastingdienst twee overeenkomsten voor met het
verzoek deze (opnieuw) te beoordelen of er een verplichting is tot het afdragen of
voldoen van loonheffingen als door alle partijen conform deze overeenkomst wordt
gewerkt. Op 25 maart 2022 hebt u een nadere toelichting verschaft op deze
overeenkomsten.
De overeenkomsten die u beoordeeld wilt hebben zijn de volgende:
1. Algemene Voorwaarden 2021 Parket + bijbehorend opdrachtformulier
2. Algemene Voorwaarden 2021 voor vakmensen + bijbehorende
opdrachtformulier
Het opdrachtformulier tezamen met de algemene voorwaarden betreffen de te
beoordelen overeenkomst. De algemene voorwaarden maken immers integraal
onderdeel uit van de opdracht.
U legde deze overeenkomsten voor namens de bij uw branchevereniging
aangesloten opdrachtnemers (klusbedrijven) en opdrachtgevers (consumenten en
bedrijven).
In deze brief ga ik specifiek in op de overeenkomst voor vakmensen. Ten aanzien
van uw andere overeenkomst ontvangt u een aparte brief.
Proces rondom de overeenkomst
De Algemene Voorwaarden 2021 voor vakmensen zullen worden aangegaan
middels het ondertekenen van het opdrachtformulier. Het gaat om een incidentele
opdracht voor kleinschalige opdrachten in, aan of rond bouwwerken. De
opdrachtgever in deze overeenkomst kan een bedrijf zijn of een particulier. De
opdrachtnemer uit deze overeenkomst is aangesloten bij VLOK. VLOK biedt de
opdrachtgever een extra garantie, als deze overeenkomst wordt aangegaan met
een opdrachtnemer die bij VLOK is aangesloten. Bij het overhandigen van de
offerte worden de Algemene Voorwaarden altijd aan de opdrachtgever verstrekt.
De daadwerkelijke opdracht wordt pas gegeven middels het ondertekenen van het
opdrachtformulier.
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Deze overeenkomst een vervolg op de eerder goedgekeurde overeenkomst met
kenmerk 90815134516, die op 21 november 2016 door de Belastingdienst werd
goedgekeurd voor de duur van 5 jaar.
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Beoordeling Belastingdienst

1.0

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst, onder
voorbehoud van hetgeen hieronder in de toelichting is opgenomen, niet leidt tot de
verplichting loonheffingen of te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van
een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Toelichting
In deze brief zal ik mijn beoordeling van de overeenkomst als volgt toelichten:
reikwijdte beoordeling van de overeenkomst (zie punt 1);
•
afwezigheid van arbeidsovereenkomst/echte dienstbetrekking (punt 2);
•
buiten toepassing verklaren van de fictieve dienstbetrekkingen
•
'thuiswerkers' en 'gelijkgestelden' en voorbehoud overige fictieve
dienstbetrekkingen (punt 3);
werken volgens de overeenkomst (zie punt 4);
•
mogelijkheid tot aanpassen van de overeenkomst (zie punt 5);
•
vastleggen van het kenmerknummer van de overeenkomst (zie punt 6);
•
geldigheidsduur van de beoordeling (zie punt 7);
•
Belastingdienst niet aansprakelijk voor schade (zie punt 8).
•

1. Beoordeling van de overeenkomst
Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de opdrachtnemer buiten
dienstbetrekking aan de slag gaat. Dit betekent dat de opdrachtnemer en de
opdrachtgever zich niet zo moeten gedragen dat een arbeidsovereenkomst (echte
dienstbetrekking) ontstaat. Mocht hiervan (toch) sprake zijn, dan zijn
loonheffingen verschuldigd.
Voor het verkrijgen van deze zekerheid is vereist dat:
opdrachtgever en opdrachtnemer feitelijk werken volgens de afspraken in
A.
de overeenkomst (zie punt 4); en
de gemarkeerde onderdelen van de overeenkomst niet worden gewijzigd
B.
(zie punt 5); en
in de overeenkomst die wordt aangegaan het specifieke kenmerknummer
C.
is opgenomen (zie punt 6).
Ik heb deze overeenkomst - ten overvloede - alleen beoordeeld voor het
antwoord op de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of
voldoen. Dit betekent dat mijn oordeel geen betrekking heeft op:
•
•
•
•

het (vaststellen van het) ondernemerschap voor de inkomstenbelasting;
het (vaststellen van het) ondernemerschap voor de omzetbelasting;
de vennootschapsbelasting;
andere fiscale en/of niet-fiscale regelgeving, zoals bijvoorbeeld het
Burgerlijk Wetboek, waaronder het arbeidsrecht.

Bij mijn beoordeling ben ik uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving.
Paginanummer 2 van 5

Midden- en kleinbedrijf
MKB
Kantoor Den Haag

2. Geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking)
Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat, kort gezegd, als:
1. het werk door een persoon zelf moet worden gedaan (vervanging mag niet); en
2. door de opdrachtgever aangegeven kan worden hoe het werk moet worden
verricht (de vrijheid is beperkt); en
3. een vergoeding wordt betaald voor de verrichte werkzaamheden.
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Er ontstaat alleen een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) als aan alle
drie voorwaarden is voldaan. Partijen kunnen het ontstaan van een
arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) niet uitsluiten door (vooraf) in een
overeenkomst vast te leggen dat zij deze niet willen (zoals in artikel 3.6.a staat).
Mochten zij geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) wensen aan te
gaan, dan is ten eerste van belang dat hetgeen partijen met elkaar afspreken in
de overeenkomst niet reeds ertoe leidt dat is voldaan aan bovengenoemde
voorwaarden. Ten tweede is belangrijk dat partijen feitelijk ook werken zoals zij in
de overeenkomst hebben afgesproken.
Deze algemene nog niet concreet ingevulde overeenkomst is zodanig verwoord dat
aan de tweede voorwaarde (gezag) niet is voldaan. Het meest duidelijk komt dit
naar voren in artikelen 3.6.c en 4.2. Voor de afwezigheid van het gezag is het
belangrijk dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven met
betrekking tot wat de opdrachtnemer gaat doen (resultaat) en niet hoe
(inspanning) werkzaamheden worden verricht.
Door het ontbreken van een gezagsverhouding in deze overeenkomst is hier geen
sprake van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). In geval de
opdrachtgever en opdrachtnemer (feitelijk) werken volgens deze overeenkomst,
mag de opdrachtgever ervan uitgaan dat geen loonheffingen zijn verschuldigd.
Een uitzondering geldt evenwel voor de mogelijke aanwezigheid van een fictieve
dienstbetrekking. Zie hiertoe punt 3.

3. Buiten toepassing verkiaren van de fictieve dienstbetrekkingen
'thuiswerkers' en ‘gelijkgestelden' en voorbehoud overige fictieve
dienstbetrekkingen
In gevallen waarin geen sprake is van een echte dienstbetrekking kennen de
loonheffingen voor een aantal situaties 'fictieve dienstbetrekkingen'. Als een
fictieve dienstbetrekking van toepassing is, moet de opdrachtgever toch
loonheffingen inhouden en betalen.
(i)

Met betrekking tot de fictieve dienstbetrekkingen voor 'thuiswerkers'
en 'gelijkgestelden' kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
ervoor kiezen deze buiten toepassing te laten zijn. In deze
overeenkomst blijkt dit uit artikel 3.6.b. Van belang is dat partijen die
gezamenlijke keuze voor de eerste betaling hebben vastgelegd.

(ii)

In dit geval verdient specifieke aandacht de fiscale fictieve
dienstbetrekking die voor kleine aannemers geldt (artikel 3, lid 1,
letter a Wet LB), omdat de overeenkomst ook kan worden geduid als
een overeenkomst van aanneming van werk. Bij aanneming van werk
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moet de opdrachtgever van de (onder)aannemer voor de
loonheffingen beoordelen of hij een overeenkomst sluit met een
(onder-)aannemer die het werk verricht als 'zelfstandige'. Kleine
aannemers die de werkzaamheden niet zelfstandig of als
nevenwerkzaamheden verrichten, worden namelijk door de wet fictief
aangemerkt als 'werknemer' van de opdrachtgever die wel
bedrijfsmatig handelt. Deze fictie zou dus kunnen gelden voor de
opdrachtgever die geen consument is maar een bedrijf. Op basis van
de voorgelegde overeenkomst kom ik tot de conclusie dat voldoende
aannemelijk is dat de fictieve dienstbetrekking met betrekking tot
aanneming van werk niet van toepassing is, omdat op basis van het
opdrachtformulier de vergewisplicht uit artikel 3 lid 6 letter d van
overeenkomst als volgt is ingericht: een check op de inschrijving in de
Kamer van Koophandel, een check op het BTW-nummer, een check op
een eigen bedrijfsauto, eigen gereedschap en eigen bedrijfskleding.
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Let op! Voor dit oordeel voor de fictie kleine aannemers maak ik wel
een voorbehoud. Als de opdrachtnemer gedurende langere tijd
(nagenoeg) geen andere opdrachtgevers heeft dan de ene
opdrachtgever waarmee hij de bijgevoegde overeenkomst heeft
afgesloten, zou de afhankelijkheid van die ene opdrachtgever zodanig
groot kunnen worden, dat de fictieve dienstbetrekking 'aanneming van
werk' door kleine aannemers toch van toepassing zou kunnen zijn.

4. Werken volgens de overeenkomst
De opdrachtgever en opdrachtnemer moeten in de praktijk werken volgens de
voorwaarden en afspraken, zoals neergelegd in deze overeenkomst. Zolang zij dat
doen, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). De
opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Wel geldt
- ten overvloede - een voorbehoud voor een aantal fictieve dienstbetrekkingen
(zie punt 3).
5. Overeenkomst aanpassen: gemarkeerde bepalingen niet veranderen
Ik heb over deze overeenkomst geoordeeld dat - vanwege het ontbreken van een
gezagsverhouding - geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte
dienstbetrekking). In deze overeenkomst (zijnde het opdrachtformulier en de
algemene voorwaarden tezamen) zijn bepaalde artikelen (of onderdelen hiervan)
gemarkeerd, omdat deze van belang zijn voor dit oordeel. Deze bepalingen mogen
dan ook niet worden gewijzigd. Mochten deze gemarkeerde bepalingen (toch)
worden gewijzigd, dan kan na wijziging in elk geval niet meer de zekerheid worden
ontleend dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft of te dragen of te
voldoen.
De niet-gemarkeerde artikelen mag u wel aanvullen en aanpassen aan uw eigen
situatie, mits deze niet in strijd komen met de gemarkeerde artikelen en/of het
karakter van de overeenkomst. Als aanvullingen of veranderingen afbreuk doen
aan de artikelen waarop dat oordeel is gebaseerd en/of toch duiden op de
aanwezigheid van een gezagsverhouding, biedt deze overeenkomst niet meer de
zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te
betalen.
6. Vastleggen van het kenmerknummer in de overeenkomst
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 908202265051-1-0. Als u wilt werken volgens deze overeenkomst, dan is het belangrijk
dat dit duidelijk wordt vastgelegd. Daarvoor kan bijvoorbeeld in de overeenkomst
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tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende tekst worden opgenomen:
'Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 12 juli 2022
onder 90820226505110 beoordeelde overeenkomst.'
Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer aan deze overeenkomst niet het vertrouwen
ontlenen dat Been loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan.
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7. Geldigheidsduur van de beoordeling
Dit oordeel over deze overeenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum van
beoordeling, onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in die 5
jaar. Ook jurisprudentie en/of gewijzigd beleid kunnen aanleiding zijn deze
beoordeling van de overeenkomst in te trekken. Daarbij zullen de beginselen van
behoorlijk bestuur in acht worden genomen.
8. Belastingdienst niet aansprakelijk voor schade
Ik heb deze overeenkomst alleen beoordeeld om zekerheid te geven voor het
werken buiten dienstbetrekking voor de loonheffingen. De Belastingdienst is niet
aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van deze
overeenkomst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Belt u mij dan op mijn telefoonnummer (088) 152 83 71.
Hoogachtend,
namens de inspecte

mevrouw mr. B.A. Blijswijk

Bijlagen:
Beoordeelde overeenkomst Algemene voorwaarden voor vakmensen 2021
Beoordeeld Opdrachtformulier Vlok Erkend
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VLOK ERKEND
Opdrachtformulier
Opdrachtnummer•
Offerten um m er•
Geplande datum aanvang:
Geplande datum oplevering•

Opdrachtgever

Ondernemer

Naam:

Naam•

Adres:

Adres•

Plaats•

Plaats•

Telefoon•

Telefoon•

E-mail:

E-mail•
Lidnummer VLOK•

Aard van de werkzaamheden (zie bijlage nr •

Prijsafspraken op basis van

EXCL. BTW

Betalingswijze

Extra VLOK-garantie

❑ Contant/ (mobiele) pin

❑ Tot maximaal € 10.000,—
als bedoeld in artikel 15,
derde lid, van de VLOKUitvoeringsvoorwaarden 2021

INCL. BTW

❑

Regie (aan werkzaamheden
bestede uren) o.b.v. uurtarief €

€

❑

Richtprijs
op basis van uurtarief

€

€

Inschatting richtprijs

€

€

Aantal uren

€

€

Prijsafspraken over betalingen

Materiaalkosten

€

€

❑ Extra VLOK-garantie €

Overige kosten

€

€

❑ Offerte berekenen €

Vervaldatum

Totate richtprijs

€

€

❑ Materiaalkosten

Vervaldatum

€

€

❑ Vaste prijs
Evt. meer/minderwerk
o.b.v. uurtarief

Opmerkingen

❑ Overschrijving per bank
❑ Per betaaldienst

€

25,—

Vervaldatum

❑ Arbeidskosten

Vervaldatum

❑ Aanvang werk

% Vervaldatum

❑ Eerste oplevering

% Vervaldatum

❑ Tweede oplevering

% Vervaldatum

❑ Eindoplevering

% Vervaldatum

Ondergetekende heeft kennis genomen van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden, welke een integraal onderdeel vormen van deze opdracht,
en verklaart zich met de inhoud hiervan akkoord. Ingeval van 'verkoop op afstand" of 'verkoop buiten de verkoopruimte'2 zie de keerzijde
van dit Opdrachtformulier.
Ingeval van aanneming van werk in opdracht van een opdrachtgever, niet zijnde een consument, verklaart opdrachtgever, dat hij zich
ervan heeft vergewist, dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaart in het kader van de uitoefening van het VLOK-erkend bedrijf, onder
meer blijkeride uit: een inschrijving in het handelsregister, een BTW-nummer, een bedrijfsbus, eigen gereedschap en materieel, eigen
bedrigskleding, e.d.

Opdrachtgever
Plaats:
Handtekening:

Ondernemer
Datum•

Datum•
Handtekening•

'Hiervan is sprake als de overeenkomst tot stand komt via Internet of telefoon zonder dat u de ondernemer ontmoet.
Hiervan is sprake als de overeenkomst wordt gemaakt en direct getekend buiten de verkoopruimte van de ondernemer, bijvoorbeeld bij u thuis.

Bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte heeft een consument recht op een ontbinding van de
overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ervan. U kunt daartoe binnen deze termijn gebruik maken van het herroepingsformulier
(zie onderstaand kader A).

Eerder starten met werkzaamheden

Ingeval u de ondernemer uitdrukkelijke vraagt eerder te beginnen met de werkzaamheden of de noodzakelijke bestellingen te doen, kunt u
door middel van een handtekening in onderstaand kader B uitdrukkelijk afstand te doen van de wettelijke bedenktijd.

Kader A met modelformulier voor herroeping

Herroeping opdracht
Aan:
Naam ondernemer:
Adres ondernemer•

Hierbij deel ik u mede dat onze overeenkomst betreffende de levering van de hierboven omschreven dienst herroep.
Datum:

Handtekening

Naam consument•
Adres consument:

Kader B voor uitdrukkeliike instemming begin werkzaamheden en/of bestellen materialen of diensten van derden

Eerder beginnen en afzien van herroepingsrecht
Hierbij bevestig ik u akkoord te gaan met het aanvangen van de werkzaamheden en/of het bestellen van materialen of diensten van
derden ten behoeve van de door mij aan u opgedragen werkzaamheden. Voor zover van toepassing doe ik hiermee afstand van de
wettelijke bedenktijd.
Datum:
Naam consument•
Adres consument:

Handtekening

COORDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG

Algemene Voorwaarden 2021

Uitvoeringsvoorwaarden
voor vakmensen

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

VLOK-UITVOERINGSVOORWAARDEN VOOR VAKMENSEN
PER 1 SEPTEMBER 2021

Deze Algemene Voorwaarden van de VLOK Branchevereniging van Vakmensen zijn
totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van
de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking
per 1 september 2021.
Deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden worden op de SER-site (www.ser.nl) vermeld.
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I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Definities
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een
beroep of bedrijf;
opdrachtnemer, lid van de VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige
Ondernemer:
werkzaamheden in, aan en rond bouwwerken verricht;
het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer
Het werk:
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer
geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van
het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van
de overeengekomen prijs;
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Klussenbedrijven van de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus 90600, 2509 LP
Den Haag, www.degeschillencommissie.nl).
Consument:
Opdrachtgever:

Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden - hierna te noemen VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden - zijn van
toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en ondernemer.
II. AFSPRAKEN

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst
De ondernemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt
vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving
van de te verrichten werkzaamheden met:
a) een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding
van de duur van het werk;
b) de prijs van het werk;
c) de betalingswijze.
De opdrachtgever en de ondernemer kunnen afspraken maken op basis van twee
2)
prijsvormingsmethoden:
a)vaste prijs;
b)regie.
Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van
3)
een bepaling in deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en
klussenbedrijf overeen dat de gemaakte kosten van de ondernemer worden vergoed;
tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere
afrekening maakt de ondernemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten,
waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.
Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo
nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting
betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige
kosten.
Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is
eveneens mogelijk.
Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld
4)
worden.
1)

4

5)

6)

De ondernemer draagt er zorg voor dat deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de
opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst.
Indien de opdrachtgever geen consument is, geldt, dat:
a)
partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW dan wel een
aannemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:750 e.v. BW en uitdrukkelijk niet
beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
b)
partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c
Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing
gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van
24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze
overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
c)
opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaart, dat de ondernemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, en
d)
opdrachtgever verklaart zich ervan te hebben vergewist, dat ingeval van een
aannemingsovereenkomst de ondernemer de werkzaamheden uitsluitend verricht in
het kader van de onderneming.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 — Verplichtingen van de ondernemer
1.

2.

3.

4.

5.

De ondernemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van
deugdelijke werkwijzen.
De ondernemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel
zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de
opdrachtgever. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer,
voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en
instructies van de opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.
De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de
uitvoering van het werk.
De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de ondernemer deze kent
of redelijkerwijs behoort te kennen;
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de
ondernemer openbaren en de ondernemer terzake deskundig moet worden geacht.
Indien de ondernemer een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is
het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

Artikel 5 — Verplichtingen van de opdrachtgever
1.

2.

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter
beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van
de door hem verstrekte gegevens.
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ondernemer zijn werkzaamheden tijdig en
deugdelijk kan verrichten.
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3.
4.

Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is
hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpnniddelen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet of aan de waarschuwingsplicht van de ondernemer op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 — Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de ondernemer ervoor zorgdraagt
dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 7 — Onvoorziene complicaties
1.
2.
3.

Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
Indien de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient de ondernemer het werk te
onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
Eventuele extra kosten, die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene
complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de
schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de ondernemer
is toe te rekenen.

Artikel 8 — Oplevering
1.

2.

Na voltooiing van het werk nodigt de ondernemer de opdrachtgever uit voor oplevering van
het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te
reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder
aanwijzing van de gebreken.
Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer dienen te worden
hersteld, zal de ondernemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van
omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.

IV. BETALING

Artikel 9 — Betaling in termijnen
1.

2.

Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in
evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de
rekening plaats te vinden.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichtingen
terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid
betaling op te schorten.

Artikel 10 — Eindafrekening
1.

De ondernemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand
stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
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2.

3.

4.
5.

Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een
richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen
en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een
opstelling van de vaste prijs, het eventuele 'meer- en/of minderwerk' en eventuele extra
kosten op grond van onvoorziene complicaties.
De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds
betaalde bedragen en van het resterende saldo.
Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij
partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 — Opschorting van de betaling
1.

2.

Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het
recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in
redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde
gebrek, heeft de ondernemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het
teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 — Niet nakomen betalingsverplichting
1.

2.

3.

Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling
wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) een betalingsherinnering.
Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen
twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf
het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van
ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
De ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 13 — Garantie
1.

2.

De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere
termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het
voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na die periode voor eventuele gebreken in
het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
De gebreken, als bedoeld in lid 1, zijn gebreken die niet eerder dan het moment van
ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

Artikel 13a — Aanbetaling
1.
2.

De ondernemer kan van de opdrachtgever een aanbetaling vragen tot zekerheid van de
verplichtingen die hij ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden moet aangaan.
Partijen kunnen ook overeenkomen, dat de opdrachtgever op andere wijze aan de
ondernemer de in het eerste lid bedoelde zekerheid verschaft, bijvoorbeeld door gebruik te
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3.

maken van een dienstverlener, die zijn transacties afwikkelt via een door de Nederlandse
Bank geregistreerde betaaldienstverlener.
De ondernemer biedt de opdrachtgever een passende zekerheid voor een door de
opdrachtgever gedane aanbetaling, bijvoorbeeld door de levering van materialen onder
rembours op het adres van de opdrachtgever of door gebruik te maken van een
dienstverlener, die transacties afwikkelt via een door de Nederlandse Bank geregistreerde
betaaldienstverlener.

VI. GESCHILLEN (tussen consument en klussenbedrijf)

Artikel 14 - Geschillen
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot het door de ondernemer geleverde werk kunnen zowel
door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na
het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de
consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1.

2.

3.

De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de
Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 5.000 euro tegen
overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het
bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd
aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart
in kracht van gewijsde is gegaan. Deze borgstelling geldt niet ingeval en voor zover het
bindend advies betrekking heeft op een gedane aanbetaling waarvoor geen werkzaamheden
zijn verricht.
Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 5.000
euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook
voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en - zo nodig in rechte - tot
invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen
bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden
uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde
termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.
De consument kan met de ondernemer aan de VLOK verzoeken het in het eerste lid
genoemde maximumbedrag voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie
ingeval van faillissement van de ondernemer te verhogen tot een bedrag van 10.000 euro
per uitspraak. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de VLOK onder
overlegging van de door beide partijen ondertekende overeenkomst met betrekking tot de
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uit to voeren werkzaamheden. De voorwaarden voor inwilliging van dit verzoek staan
vermeld op www.vlok.nl.
Artikel 16 — Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis
worden gewijzigd of aangevuld.
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