
 
 
 
Klachtenprocedure 
Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Om dit te realiseren zijn 
wij constant op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Bent u, als 
opdrachtgever of opdrachtnemer ontevreden over onze dienstverlening? 
Dan kunt u een klacht indienen. 
 
Wij beschouwen klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Om 
ervoor te zorgen dat uw klacht op de juiste manier wordt afgehandeld, hanteren wij een duidelijke 
klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat u uw klacht kenbaar kunt maken en dat u hier tijdig 
een reactie op ontvangt. 
 
Iedere uiting van onvrede met betrekking tot onze dienstverlening, welke niet na een enkele 
toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht. 
 
Ik heb een klacht 
1 Het indienen van uw klacht 
U kunt uw klacht indienen middels ons digitale klachtenformulier, welke u kunt vinden op www.jong-
en-ko.nl  
Binnen twee werkdagen ontvangt u een bevestiging van indiening. Wanneer u de klacht namens 
iemand anders indient, ontvangen wij graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil 
indienen, is ondertekend.  
 
2 Uw klacht wordt in behandeling genomen 
Uw klacht wordt onderzocht door de kwaliteitsmanager of procesverantwoordelijke. Als de 
behandelaar van uw klacht vragen heeft neemt hij of zij contact met u op. Hij of zij informeert 
daarnaast naar de mening van de binnen Jong&Ko betrokken personen, indien van toepassing.  
 
3 Uitspraak 
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. U ontvangt binnen twee weken 
na de ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van de behandelaar. In deze schriftelijke 
reactie zijn de voorgestelde oplossing(en) en/of de te nemen maatregel(en) vermeldt.  
 
4 Oneens met de uitspraak 
Wanneer u het niet eens ben met de uitspraak, dan kunt u binnen één maand na de uitspraak 
schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Jong&Ko. U wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te 
lichten. Binnen twee weken hierna ontvangt u van de klachtenmanager een schriftelijk bericht over 
de uitspraak.  
 
 
Uitzonderingen  
Er zijn twee situaties uitgezonderd van de klachtenprocedure: 

• Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u contact opnemen via zp@jong-en-
ko.nl  



• Een claim betreffende financiële schade welke u door toedoen van Jong&Ko meent te 
hebben opgelopen. U kunt in dit geval wederom contact opnemen via zp@jong-en-ko.nl 

 
Contact 
Hoofdkantoor 
Koestraat 2  
8051 GT Hattem  
 
Administratiekantoor 
Abe Lenstra Boulevard 38 
8448 JB Heerenveen 
 
085-4878500 
zp@jong-en-ko.nl 
 
 
 


