Beste Klant, Collega,

De coronacrisis heeft voor iedereen zware gevolgen en zorgt voor veel onzekerheden, en
soms ook spanningen, tussen bouwbedrijven, al dan niet lid van de Confederatie Bouw.
In deze moeilijke omstandigheden moeten we op een faire manier zakendoen. Alleen samen
komen we deze crisis te boven.
De Cluster Complementaire bedrijven – Fedecom -, de Confederatie Bouw Afwerking en
Techlink, allen onderdeel van de Confederatie Bouw, roepen op om solidair en eerlijk met
elkaar zaken te doen. Niemand blijft gespaard van deze wereldwijde pandemie.
Dankzij de zorg en de inspanningen van ieder van ons geraken we uit dit diepe dal.
Onze leveranciers slagen er niet altijd in om tijdig en correct te leveren. De logistieke keten
met het buitenland is nog niet hersteld. Er moeten bijkomende voorzieningen of
maatregelen genomen worden, zeker op het vlak van veiligheid en gezondheid. Hierdoor
kunnen de contractvoorwaarden van vòòr de crisis misschien niet worden nageleefd. Correct
(her)-onderhandelen is aangewezen. Deze periode zal immers nog even aanslepen.
Nu, meer dan ooit, moeten klanten en bouwbedrijven dan ook de handen in elkaar slaan en
elkaar steunen.
De Cluster Complementaire bedrijven – Fedecom -, de Confederatie Bouw Afwerking en
Techlink, roepen alle bouwbedrijven en hun klanten op tot fairness in het zakendoen, alleen
zo komen we met een fijn gevoel sterker uit deze crisis.
Enkele regels zijn hierbij van groot belang:
1. Samenwerken is de essentiële basis, zeker nu het soms moeilijker is om voorwaarden
en termijnen te respecteren.
2. We vragen begrip omdat producten en daardoor prestaties later worden geleverd.
Onze leden tonen begrip voor hun leveranciers en beschouwen laattijdige leveringen
niet als een zware inbreuk op de contractuele voorwaarden. Het is van belang dat
iedereen in de keten op die manier reageert.

3. Het motto is “Samen overleggen” en met U zoeken naar gepaste en evenwichtige
oplossingen. Deze crisis heeft een nefaste impact voor de ganse bouwsector en heeft
situaties gecreëerd waar we samen moeten uitgeraken.
4. Ook op financiëel vlak vragen we om wederzijdse erkenning. Betalingen niet of
laattijdig uitvoeren is nefast voor de economische ketting en de goede
verstandhouding.
Ook in deze moeilijke tijden wil de bouwsector een voorbeeld zijn van wederzijds respect.
“Allen samen tegen Corona”

