Waar let ik op bij het
vergelijken van oﬀertes?
Een oﬀerte ontvangt u meestal als u een klus wilt laten uitvoeren door een
gespecialiseerde vakman. Oﬀertes vergelijken doet u om geld te besparen.
Meerdere oﬀertes aanvragen en vergelijken is verstandig, maar waar moet u
allemaal op lettten? In dit artikel leest u daar meer over.

Beoordeling van de oﬀertes
We zullen beginnen met een checklist. Het is namelijk van belang dat u de oﬀertes gaat
beoordelen. Wij zullen drie aspecten behandelen; Werkzaamheden en materiaal gebruik,
Totale kosten en afspraken over de betaling, en de voorwaarden die de aannemer stelt.

CHECK 1

Werkzaamheden & materiaalgebruik
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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CHECK 2

Totale kosten en afspraken over de betaling
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?

CHECK 3

Voorwaarden van de aannemer
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?

Na deze checklist kunt u zelf beoordelen of de oﬀerte goed is of niet. Een bedrijf dat
bijvoorbeeld geen referenties geeft/heeft, kunt u het beste mijden. Op de volgende pagina vindt
u nog een aantal aandachtspunten bij het aanvragen van oﬀertes en het vergelijken ervan.
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Aandachtspunten

1
2
3

Bij het invullen van een oﬀerteformulier is het belangrijk dat u zo precies mogelijk uw opdracht
omschrijft. Hoe duidelijker uw oﬀerte-aanvraag des te nauwkeuriger de oﬀerte zal zijn die u ontvangt.

Vraag minimaal 3 oﬀertes aan om een goede vergelijking te kunnen maken. U kunt hiermee een goed
beeld krijgen van de prijzen, professionaliteit en vakkundigheid van de bedrijven.

Zorg dat u erachter komt wie uw opdracht zal vervullen. Dit kunt u simpelweg doen door het bedrijf op
te zoeken via Google. U kunt hier kijken naar beoordelingen van recente klanten. Een bedrijf dat niet te
vinden is, is voor u al een goede reden om niet voor dat bedrijf te kiezen. Tevens kunt u de ﬁnanciële
gezondheid van een bedrijf checken via de Kamer van Koophandel.

4
5
6
7

Controleer of het project verzekerd is. De meeste bedrijven hebben een aansprakelijkheids-verzekering, maar zeker niet alle bedrijven.Zorg dat u weet wat de garanties zijn. Deze fase is zeer belangrijk om
in de toekomst verassingen en misverstanden te voorkomen.

Bij een omvangrijke opdracht kan een bedrijf om een voorschot vragen. Wees in deze fase professioneel
en vraag wat er nodig is zodat alles formeel kan worden vastgesteld op papier. Betaal het voorschot en
controleer de bon na aﬂoop.

Betaal niet in één keer. Maar in stappen. Hierdoor kunt u tussentijds uw onvrede aangeven en zal het
bedrijf mee moeten werken.

De laatste tip is misschien wel de belangrijkste. Gun uw zelf tijd om beslissingen te maken. Gun
daarnaast ook het bedrijf tijd om aan uw opdracht te beginnen. Haastige spoed is namelijk zelden goed.

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

Ontvang oﬀertes
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