Checklist:
Offertes vergelijken
Deze punten moeten in de
offerte staan!
1. Werkzaamheden en materialen
2. Totale kosten en afspraken over
de betaling
3. Voorwaarden en garanties

Een offerte ontvangt u meestal als u
een klus wilt laten uitvoeren door een
gespecialiseerde vakman.
Meerdere offertes aanvragen en vergelijken is verstandig,
maar waar moet u allemaal op lettten? In deze checklist
leest u daar meer over.
Het is namelijk van belang dat u de offertes gaat
beoordelen. Wij zullen drie aspecten behandelen;
1. Werkzaamheden en materiaal gebruik
2. Totale kosten en afspraken over de betaling
3. De voorwaarden die de aannemer stelt

"Offertes vergelijken levert
een besparing tot wel 30% op"

1

1. Werkzaamheden en
materialen
Krijgt u voldoende inzicht in de materialen en
werkzaamheden?
Worden gebruikte materialen duidelijk omschreven?
Wordt de kwaliteit van het gebruikte materiaal goed
omschreven?
Krijgt u voldoende inzicht in de kosten van de materialen
en de werkzaamheden?
Heeft het bedrijf een keurmerk of is het bedrijf lid van een
brancheorganisatie?
Zijn er goede en betrouwbare referenties te vinden?
Is alles in begrijpelijke taal omschreven in de offerte?
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2. Totale kosten en afspraken
over de betaling
Is het duidelijk wat u daadwerkelijk in totaal moet gaan
betalen? (en wanneer)
Wordt er gebruik gemaakt van een vaste aanneemsom?
Is het mogelijk dat er eventuele kosten bijkomen? (wordt
dit aangegeven?)
Zijn deze eventuele kosten duidelijk omschreven? En heeft
u een indicatie?
Heeft u inzicht in de totale kosten en de opbouw van de
kosten?
Is er sprake van betalingstermijnen?
Moet er vooraf of achteraf worden betaald? (achteraf is
natuurlijk ideaal)

3. Voorwaarden en garanties

Onder welke voorwaarden zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd door de aannemer?
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de duur?
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de aanvang?
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de oplevering
van de werkzaamheden?
De werkzaamheden worden opgeleverd als het werk klaar
is (ja of nee?)
Worden er andere voorwaarden genoemd?
Welke garanties worden genoemd (denk aan: materialen
en werkzaamheden)
Hoe lang is de offerte geldig? En is de tijdsduur genoeg?
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4. Aandachtspunten
Vul het offerteformulier zo nauwkeurig mogelijk in
Vraag minimaal drie offertes aan om het beste te kunnen
vergelijken tussen verschillende bedrijven
Zoek het bedrijf op google en check klantenrecensies en
bekijk via het KvK de financiële gezondheid
Controleer of het project verzekerd is en hoe het zit met
de garanties
Bij grote projecten kan het zijn dat er een aanbetaling
gedaan moet worden, zorg dat dit op papier staat
Betaal in stappen, hierdoor kunt u tussentijds uw onvrede
aangeven en zal het bedrijf mee moeten werken
Neem de tijd om beslissingen te maken en zet er geen
haast achter

Op zoek naar een vakman?
Klik op de button hieronder voor een compleet overzicht

Ontvang offertes
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Succes met het vergelijken
van offertes

