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Artikel 8 – Oplevering
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gebreken.
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2. Indien er gebreken worden geconstateerd,
de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft
die door het klussenbedrijf dienen te
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vanaf het verstrijken van de betalingstermijn
risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.
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van ontvangst van het verschuldigde. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente.
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Artikel 14 – Geschillen
van het resterende saldo.
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of uitvoering van overeenkomsten met
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betrekking tot het door het klussenbedrijf
overeengekomen.
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Artikel 11 – Opschorting van de betaling
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1. Indien het opgeleverde werk niet
Geschillencommissie.
voldoet aan de overeenkomst, heeft de
2. Een geschil wordt door de
opdrachtgever het recht de betaling op te
Geschillencommissie slechts in behandeling
schorten, met dien verstande dat het op
genomen, indien de consument zijn klacht
te schorten bedrag in redelijke verhouding
eerst bij het klussenbedrijf heeft ingediend.
dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
3. Nadat de klacht bij het klussenbedrijf is
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in
ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
redelijke verhouding staat tot het geconmaanden na het ontstaan daarvan bij de
stateerde gebrek, heeft het klussenbedrijf
Geschillencommissie aanhangig worden
het recht de wettelijke rente in rekening te
gemaakt.
brengen over het teveel opgeschorte bedrag. 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
het klussenbedrijf 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.
5. 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.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven
genoemde Geschillencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
Artikel 15 – Branchegarantie nakoming
bindende adviezen
1. 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.
2. 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.
3. Het klussenbedrijf kan ten behoeve van
de consument op diens verzoek een
aanvullende verzekering sluiten waarbij
voor de nakoming van de uitspraak
van de Geschillencommissie een
faillissementsdekking mogelijk wordt tot
een bedrag van 50.000 euro per uitspraak.
Deze verzekering dient vóór het verstrekken
van de opdracht te zijn afgesloten.
Artikel 16 – Wijziging van de Algemene
Voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg
met de Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis worden gewijzigd of aangevuld.

