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Voorwoord
Voor je ligt het boek Afleveren en monteren van artikelen in de woninginrichting. Dit
boek is bedoeld als naslagwerk voor de opleiding Woningstoffeerder niveau 2 en
Allround woningstoffeerder niveau 3.

Dit lesboek behandelt het afleveren en retour nemen van artikelen bij de klant en het
begeleiden, coachen en instrueren van collega’s.
Je kunt het als naslagwerk gebruiken bij de vragen over de werkprocessen:
• 1.8 Begeleidt en instrueert collega’s op karwei
• 2.6 Begeleidt en instrueert collega’s op karwei
• 3.1 Bereidt de opdracht voor
• 3.2 Levert, lost en plaatst artikelen
• 3.3 Geeft advies aan de klant
• 3.4 Neemt artikelen/verpakkingsmateriaal retour
• 3.5 Handelt de opdracht af met de klant
• 3.6 Begeleidt en instrueert collega’s op karwei

Foto’s onder andere: Forbo Krommenie, Bouw & Interieur College Nieuwegein,
Kenniscentrum SH&M, Woerden, Toyota industries.

De samenstellers van dit boek streven ernaar zo veel mogelijk aan de wensen van de
scholen en het bedrijfsleven te voldoen. Mocht u opmerkingen of suggesties ter
verbetering van het lesboek hebben, dan kunt u contact opnemen uitgeverij Edu’Actief.

Nieuwegein
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Inleiding
In dit boek wordt verteld hoe artikelen bij de klant afgeleverd moeten worden, welke
transportmiddelen je daarvoor kunt gebruiken, hoe je meubels moet monteren en welke
meubels er zoal voorkomen. Verder besteedt dit boek ook aandacht aan de presentatie,
promotie en verkoop van artikelen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het
begeleiden, coachen en instrueren van mensen. Dit laatste onderdeel kom je ook in
kerntaak 1 en 2 tegen.
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1. Werken met
opdrachtbonnen
Opdrachtbonnen worden ook wel orderbonnen, afleverbonnen of werkbonnen genoemd.
Als je artikelen gaat afleveren, dan krijg je een opdrachtbon mee. Eerst maak je een zo
efficiënt mogelijke routeplanning aan de hand van de adressen waar artikelen of
materialen moeten worden afgeleverd. Hierbij houd je natuurlijk rekening met eventueel
gemaakte afspraken met klanten. Je levert en lost de artikelen bij de klant volgens de
opdrachtbon. Je plaatst de artikelen op de daarvoor bestemde plaats en verwijdert het
verpakkingsmateriaal. Je monteert de te monteren artikelen. Mochten er dingen
onduidelijk zijn, dan neem je contact op met je leidinggevende.
Je geeft de klant informatie over het schoonmaken en onderhouden van de artikelen
en geeft de klant schoonmaak- en/of onderhoudsmiddelen. Indien je het schoonmaak-
en onderhoudsadvies niet weet, verwijs je de klant door naar de verkoper in de winkel.
Eventuele retourzendingen en verpakkingsmaterialen neem je mee en je levert deze
bij terugkomst af bij het bedrijf. Eventuele wijzigingen in de uitvoering ten opzichte
van de opdrachtbon noteer je op de opdrachtbon. Je wijst de klant op de garantie van
de werkzaamheden en de mogelijkheid om contact op te nemen met het bedrijf, mocht
de klant vragen hebben. Je controleert de klanttevredenheid en raadpleegt je
leidinggevende als de klant niet tevreden is over het eindresultaat en je hier met de
klant niet uitkomt.
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Voorbeeld van een opdrachtbon.

Op een opdrachtbon zal bijvoorbeeld staan:
• de hoeveelheid die je moet meenemen
• het ordernummer
• het kleurnummer
• productienummer en/of
• materiaalsoort van de order
• het afleveradres
• of de klant contant moet betalen en hoeveel
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• waar de klant moet tekenen voor ontvangst
• of het product gemonteerd moet worden
• het artikel(nummer).
Als je artikelen aflevert bij een klant, moet je altijd voor ontvangst laten tekenen.

Het kan voorkomen dat je de klant contant moet laten afrekenen. Tel het geld goed
na en controleer of het bedrag klopt met de opdrachtbon. Bewaar het geld op een
veilige plaats totdat je het weer op de zaak aflevert. Het kan ook voorkomen dat je een
mobiel pinapparaat meekrijgt om de klant te laten betalen.
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2. Opslag en transport
De vloerbedekkingen en andere woninginrichtingsartikelen liggen opgeslagen in een
magazijn. Vervolgens moeten ze vervoerd worden naar de klant. Opslag en vervoer
moet efficiënt gebeuren, op een manier waarop de kans op kwaliteitsverlies zo klein
mogelijk is.

2.1 Opslag

In deze paragraaf lees je hoe de diverse artikelen en vloerbedekkingen in een magazijn
opgeslagen moeten worden en onder welke omstandigheden.

Waar moet een magazijn aan voldoen?
• Een magazijn moet droog zijn.
• Een magazijn moet een constante luchtvochtigheid hebben van ongeveer 50%.
• Een magazijn moet zijn voorzien van stellingen waar vloerbedekking en andere

artikelen vrij van de vloer kunnen worden opgeslagen.
• Een magazijn mag niet kouder zijn dan 12°C en niet warmer dan 25°C.

Sla vloerbedekking, hulpmateriaal en andere woninginrichtingsartikelen als volgt op:
• laminaat en klikmarmoleum in de verpakking, bij voorkeur op pallets
• lamelparket in de verpakking in magazijnstellingen, voldoende ondersteund
• linoleum staand op een vlakke harde ondergrond op een plaats waar het niet snel

omgestoten of beschadigd kan worden (geborgd met een ketting)
• lakken en lijmen op pallets of in een magazijnstelling
• vloerbedekkingstegels in verpakking op pallets niet hoger gestapeld dan acht pakken
• tapijt en vinyl op de rol hangend in een rek of liggend in een magazijnstelling
• meubels in stellingen of op pallets
• woninginrichtingsartikelen in stellingen of op pallets.

Rollen tapijt in een magazijnstelling.
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Laminaat bewaard op pallets.

Palletstelling.
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2.2 Transport

Transportmiddelen
Hier volgt een overzicht van de meest gangbare transportmiddelen en
verpakkingsmiddelen om veilig volgens de arborichtlijnen materialen en artikelen te
transporteren.

Bestelauto.

Bestelauto
Met behulp van de omschrijving
op de opdrachtbonnen kun je
de auto gaan laden. Doe dit zo
dat de materialen of artikelen
die je het eerst nodig hebt het
laatst worden ingeladen. Zo kun
je op een efficiënte manier
uitladen bij de afleveradressen.

Palletwagen
De palletwagen wordt gebruikt voor het transport van materialen. Een palletwagen
bestaat uit een frame waaraan twee vorktanden bevestigd zijn. Onder het frame zitten
wielen. Door de trekstang op en neer te bewegen wordt olie in een kleine cilinder
gepompt. De zuiger van de cilinder drukt het frame omhoog. De hefhoogte is meestal
zo’n 10 centimeter. Door het indrukken van de handel zullen de vorken weer zakken
en kan de palletwagen onder de pallet vandaan worden gereden.

Palletwagen.
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Steekwagen
Een steekwagen wordt alleen gebruikt voor het vervoeren van kleine pakken materiaal,
dozen of bijvoorbeeld emmers lijm. Om met de steekwagen materiaal te vervoeren,
steek je het blad onder het materiaal. Je duwt het materiaal tot aan de rug van de
steekwagen. Vervolgens trek je de steekwagen schuin, zodat je ermee kunt rijden. Er
bestaat ook een uitvoering met twee keer drie wielen. Dit is een traplopersteekwagen.
Als je bijvoorbeeld opstapjes of hoge drempels tegenkomt, kan dit handig zijn.

Een traplopersteekwagen en een gewone steekwagen.

Heftruck
Met een heftruck verplaats je een zware of grote last. De heftruck is een transportmiddel
met een motor. Je moet een rijbewijs hebben om een heftruck te mogen besturen. Er
zijn drie verschillende heftrucks.

Vorkheftruck.

Vorkheftruck
De vorkheftruck lijkt een beetje op een
palletwagen. De vorkheftruck heeft ook een vork
met twee lepels waarmee je pallets kunt optillen.
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Reachtruck
De reachtruck heeft een hoge mast waaraan een vork zit met twee lepels. Die mast kan
ingeschoven worden. De reachtruck is smal en kan daardoor goed in magazijnen ingezet
worden.

Reachtruck.

Zijlader
De zijlader lijkt op een reachtruck want deze heeft ook een hoge mast. Maar de zijlader
heeft ook een deel waar je tijdelijk de last op kunt leggen. De zijlader is vaak groter
dan een reachtruck.

Zijlader.
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Platte kar (hondje)
Een platte kar is een plankje met vier zwenkwielen. Hiermee kun je bijvoorbeeld meubels
transporteren.

Platte kar.

Tapijtkar
Om rollen vloerbedekking te transporteren kun je gebruikmaken van de tapijtkar. Hier
leg je de rol tapijt in om hem te transporteren.

Tapijtkar.
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