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Toelichting Model Kluscontract Vereniging Eigen Huis 
Gebruik model 
Sommige ondernemers hanteren al prima voorwaarden voor de uitvoering van een klus in of 
aan de woning: Consumentenvoorwaarden van de brancheorganisatie afgesproken via de 
Sociaal Economische Raad (SER), zie www.ser.nl. Bent u een consument en wilt u een klus 
in of aan uw woning laten uitvoeren door een ondernemer die geen 
Consumentenvoorwaarden van de SER hanteert? Maak dan gebruik van het Model 
Kluscontract Vereniging Eigen Huis 2014 (hierna: het Model). 

 
In het Model zijn de rechten en plichten van u en de ondernemer op een duidelijke en 
evenwichtige manier geregeld, in tegenstelling tot veel contracten en algemene voorwaarden 
afkomstig van de ondernemers, waarin vaak voor u ongunstige bepalingen zijn opgenomen. 
Gebruik van het Model betekent echter niet dat u nergens meer op hoeft te letten. Het Model 
moet bijvoorbeeld nog ingevuld worden en er moet uit verschillende optionele bepalingen 
gekozen worden. Leest u de overeenkomst die u ondertekent bovendien altijd grondig door. 

 
Afwijkingen Model (artikel 1) 
Soms is het nodig of wenselijk voor een bepaalde klus af te wijken van het Model. Als u en 
de ondernemer het eens zijn over bepaalde afwijkingen, kunnen die worden doorgevoerd. 
Om te voorkomen dat de ondernemer eenzijdig wijzigingen doorvoert die u over het hoofd 
ziet, rust op de ondernemer de verplichting duidelijk zichtbaar te maken dat het om een 
aanvulling of afwijking van het Model gaat (artikel 1). Voor de zekerheid blijft het altijd van 
belang de overeenkomst voor ondertekening te controleren op eventuele afwijkingen van het 
Model. 

 
Omschrijving van het werk (artikel 2) 
De omschrijving van de werkzaamheden is één van de belangrijkste onderdelen van de 
overeenkomst. Zonder een goede omschrijving is immers niet (voldoende) duidelijk wat u 
precies krijgt voor de afgesproken prijs. En dat kan achteraf leiden tot discussies, geschillen 
en hogere kosten dan waarop u had gerekend. 

 
Besteed dus ruime aandacht aan een goede en duidelijke omschrijving van het werk. Voor 
de omschrijving van het werk kan vaak worden verwezen naar documenten zoals de offerte 
van de ondernemer, tekeningen, een technische omschrijving en/of een vergunning. Zorg bij 
verwijzing naar dit soort documenten in de overeenkomst dat duidelijk is om welke versie het 
gaat. Daarnaast kunnen u en de ondernemer de betreffende documenten per pagina 
paraferen. 

 
Wat een goede omschrijving van de werkzaamheden is, verschilt per klus en is 
bovendien afhankelijk van uw wensen. Een aantal algemene aandachtspunten zijn: 
• zorg dat de omschrijving van de werkzaamheden zo compleet mogelijk is; 
• vermeld de (kwaliteit van de) te gebruiken materialen, bijvoorbeeld: welke houtsoort 

wordt er gebruikt voor de nieuwe kozijnen, welke type en merk cv-ketel wordt er 
toegepast of welke kwaliteit hang- en sluitwerk wordt er toegepast? 

• zorg dat eventuele tekeningen op schaal zijn of zijn voorzien van maatvoeringen; 
• vermeld specifieke wensen, bijvoorbeeld het voorgenomen gebruik of de voorgenomen 

afwerking. Op die manier staat vast voor welk doel het werk geschikt moet zijn, 
bijvoorbeeld dat de wanden ‘behangklaar’ moeten zijn of dat een te realiseren ruimte 
bedoeld is om als slaapkamer te worden gebruikt. 

http://www.ser.nl/
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Aanneemsom (artikel 3 en 4) 
In artikel 3 vult u de aanneemsom in. Dit is de prijs die u afspreekt met uw vakman. Een 
(vaste) aanneemsom geeft u meer zekerheid over de uiteindelijke prijs dan dat u vooraf 
slechts een uurtarief afspreekt en achteraf de gemaakte uren en de gebruikte materialen 
afrekent. Maar zelfs als u een aanneemsom afspreekt betekent dat niet dat de uiteindelijke 
aanneemsom volledig vast staat. Houdt u er rekening mee dat de kosten van de 
werkzaamheden die niet vooraf zijn afgesproken bovenop de aanneemsom kunnen komen. 
De ondernemer moet dit meerwerk wel voor uitvoering schriftelijk met u afspreken (artikel 4). 
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat de aanneemsom één of enkele stelposten inhoudt. Een 
stelpost is een voorlopig bedrag voor werkzaamheden die nog niet helemaal vast staan. Is 
bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke tegels u wilt laten aanbrengen op de badkamer, dan kan 
daarvoor een stelpost worden opgenomen in de aanneemsom. Dit betekent echter wel enige 
onzekerheid over de uiteindelijke kosten van de betreffende werkzaamheden. Wilt u die 
onzekerheid niet dan is het verstandig stelposten zo veel mogelijk te vermijden door dit soort 
keuzes vooraf te maken. 

 
Betaling (artikel 5) 
In artikel 5 kunt u uit twee opties kiezen: betaling na oplevering (optie 1) of betaling in 
termijnen met een opschortingsrecht van 5% bij oplevering (optie 2). 

 
Betaling na oplevering (optie 1) biedt u de meeste zekerheid. Het werk is af voordat u 
betaalt, waardoor u een flinke stok achter de deur heeft als het werk niet goed is uitgevoerd. 
Bovendien loopt u niet het risico dat u uw geld kwijt bent als de ondernemer tijdens de 
uitvoering onverhoopt failliet gaat. Zeker bij kleinere klussen is betaling achteraf gebruikelijk. 

 
Bij grote klussen gaan ondernemers vaak niet akkoord met betaling achteraf. In dat geval 
worden meestal enkele betalingstermijnen afgesproken (optie 2). Bij de invulling van de 
betalingstermijnen is het van belang dat u bij voorkeur geen of slechts een kleine aanbetaling 
afspreekt en dat de (overige) betalingstermijnen gelijk tred houden met de voortgang van de 
werkzaamheden. Indien u wel vooruit betaalt, in de vorm van een aanbetaling of omdat de 
afgesproken betalingstermijnen vooruit lopen op de verrichte werkzaamheden, dan loopt u bij 
een eventueel faillissement van de ondernemer het risico dat uw betalingen gedeeltelijk in 
het faillissement verdwijnen. 

 
In artikel 5.3 (optie 2) is het recht opgenomen 5% van de aanneemsom gedurende 6 
maanden na oplevering in te houden. Dit inhoudingsrecht geldt ook als er bij oplevering geen 
gebreken aanwezig zijn. De inhouding is bedoeld om zeker te stellen, dat de eventuele 
opleveringsgebreken en gebreken die in de eerste drie maanden na oplevering aan de dag 
treden, door ondernemer worden hersteld. 

 
Na 6 maanden na oplevering betaalt u de laatste 5% alsnog, tenzij er (nog) tekortkomingen 
moeten worden hersteld. U mag dan een bedrag opschorten dat in een redelijke verhouding 
staat tot de aanwezige tekortkoming(en). 

 
Uitvoeringsduur en boete (artikel 6) 
Bij veel klussen kan het moment waarop de klus wordt uitgevoerd en uiterlijk opgeleverd erg 
belangrijk voor u zijn, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden u veel overlast bezorgen. In 
artikel 6 kunt u hierover concrete afspraken maken. Ook kunt u afspreken dat de 
ondernemer bij overschrijding van de overeengekomen oplevering een gefixeerde schade- 
vergoeding (boete) per overschrijding dag aan u moet betalen. Dit kan tijdige oplevering 
bevorderen en discussie over de hoogte van de werkelijk geleden schade voorkomen. 
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Ontbindende voorwaarden (artikel 7) 
Voordat u een overeenkomst sluit moet u zeker weten dat de klus door kan gaan. U kunt er 
namelijk niet meer zo maar vanaf. Heeft u bijvoorbeeld een financiering of een vergunning 
nodig? Regelt u die dan voordat u zich vast legt. Wilt u toch al eerder de overeenkomst 
sluiten, neem dan ontbindende voorwaarden op voor het geval de financiering niet rondkomt 
of de vergunning niet definitief verleend wordt. 

 
Oplevering en aansprakelijkheid (artikel 8) 
De oplevering van het werk is een belangrijk moment. Het werk is voltooid en u accepteert 
het werk behoudens eventuele tekortkomingen die nog aanwezig zijn. Controleert u het 
geleverde werk zorgvuldig, bij voorkeur tezamen met de ondernemer, en noteer de 
eventueel aanwezige tekortkomingen. Onderteken beiden het document (opleveringsrapport) 
en zorg dat u een kopie van het opleveringsrapport heeft. Indien er geen opleveringsrapport 
wordt opgesteld, loop dan zelf het werk goed na. Meld, het liefst bij aangetekend schrijven, zo 
spoedig mogelijk de tegengekomen tekortkomingen. Zichtbare tekortkomingen moeten in ieder 
geval binnen 6 maanden na oplevering worden gemeld. 

 
Garantie en aansprakelijkheid na oplevering (artikel 9) 
Garantie op het geleverde werk geeft u recht op herstel als er na oplevering gebreken 
optreden, tenzij u het gebrek zelf veroorzaakt heeft. In artikel 9 zijn verschillende opties 
opgenomen om de garantie(s) vast te leggen. De duur van garanties loopt in de praktijk sterk 
uiteen en verschilt vaak per ondernemer, soort klus, onderdeel, toegepast materiaal 
enzovoort. Garantie is een extra zekerheid naast de ‘normale’ aansprakelijkheid van de 
ondernemer voor bijvoorbeeld verborgen gebreken op basis van de wet (artikel 9.2). Valt een 
gebrek niet of niet meer onder de garantie, dan kan de ondernemer soms toch nog 
aansprakelijk zijn voor herstel op basis van de wet. Bent u lid van Vereniging Eigen Huis? 
Neemt u bij twijfel dan gerust contact op via (033) 450 77 50. 
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