VLOK-PARTNER

Lid zijn van de VLOK betekent voor de klusser dat zijn
belangen optimaal worden behartigd én dat hij kan
profiteren van de inkoopvoordelen en het netwerk van
de VLOK. Daarnaast kunnen klussers gebruik maken
van de tweezijdige voorwaarden die VLOK samen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis heeft
opgesteld. Met deze voorwaarden geef je als klusser een
duidelijk signaal af aan je klant: je denkt niet alleen aan je
eigen belang, maar ook aan die van de klant.

Over Faay

Faay is een zelfstandig Nederlands
familiebedrijf, opgericht in 1972. Faay is
gespecialiseerd in prefab-wandsystemen
en -plafondsystemen. Die worden in de
eigen fabriek ontwikkeld en geproduceerd.
Dankzij het gladde, effen wandoppervlak
is het zelf afwerken van een FAAY-wand of
-plafond een fluitje van een cent. Je krijgt
de meest strakke en gladde afwerking als
je de wandpanelen verlijmt met FAAYFIX®.
Vervolgens smeer je de naden af met
een vezelversterkt voegmiddel. Vanaf dat
moment is alles mogelijk: tegelen, sausen,
stucen, aanbrengen van sierpleister en
natuurlijk behangen.

Faay is sinds begin 2000 partner van VLOK.
We spreken mede-eigenaar Monique de Vos-Faay:
1. Waarom is jouw product belangrijk voor klussen
bedrijven?
Onze wanden en plafonds zijn eenvoudig te monteren. En
fijn om mee te werken. Veel klussers werken alleen, maar
ook dat is met Faay geen probleem. Ook voor plaatsen
waar je met de verdiepingshoge panelen lastig in je eentje
uit de voeten kan bieden wij een oplossing in de vorm
van ons blokkensysteem. Kortom, je bent zeker van een
snelle en eenvoudige plaatsing van kwaliteitswanden en
–plafonds zodat je uren overhoudt om aan de volgende klus
te beginnen.
2. Een vakman is lid van de VLOK. Punt uit.
Een vakman kán lid zijn van de VLOK. Er zijn natuurlijk
meer partijen die de belangen van klussers behartigen. Het
voordeel van de VLOK ten opzichte van collega’s is absoluut
het initiatief tot de trainingen. Met kennisoverdracht gaat
de kwaliteit van het werk omhoog. Daar profiteert zowel de
klusser als zijn klant en wij als fabrikant van!

3. Wat is de toegevoegde waarde van jouw partnerschap
met VLOK?
Klussers behoren tot een groeiende doelgroep onder
wie wij graag meer naamsbekendheid krijgen. We
willen onze kennis overdragen en onze mooie producten
demonstreren, maar dan moeten klussers natuurlijk eerst
de producten van Faay weten te vinden. Ons partnerschap
met VLOK draagt daar aan bij. Maar dat geldt ook vice
versa. Het partnerschap met een sterke naam als Faay is
zeker van toegevoegde waarde voor VLOK.
4. Welke reacties krijg je op de trainingen?
Vooral heel positieve. Klussers geven aan er écht wat van
te leren. Deze service zien ze als meerwaarde. Ze voelen
zich gesteund dat er ook aan klussers wordt gedacht en
dat trainingen niet zijn voorbehouden aan grote bedrijven.
Lukt het je niet om een training bij ons te volgen? Dan
helpen we natuurlijk ook graag op individuele wijze.
We streven ernaar om in de nabije toekomst ook samen
met andere fabrikanten trainingen te verzorgen. En dan
niet langer overdag, want er moet tenslotte ook gewoon
gewerkt worden, maar in de namiddag en in het begin
van de avond. Denk aan een training in bijvoorbeeld een
bouwmaterialenhandel met zo’n zes of zeven fabrikanten
tegelijk en een lekkere maaltijd in de pauze. Wel zo
efficiënt voor de klusser! ■
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‘FAAY wanden:
onbeperkte
mogelijkheden
in afwerking!’
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