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Een goede offerte in vier stappen 

Een goede, op de klant afgestemde offerte maak je in vier stappen. 

 

Stap 1. Zorg vooraf voor voldoende informatie 

Pas als je exact weet wat een klant wil kun je een passende offerte schrijven. Wat is precies 

de behoefte van de klant? Naar welke voordelen is hij op zoek? Welke investering is hij 

bereid te doen? 

 

Stap 2. Kies een duidelijke structuur 

- Opening/inleiding. Hierin beschrijf je de aanleiding voor de offerte (bijv. een 

gesprek). 

- Beschrijving huidige situatie. Beschrijft wat er volgens de klant in de huidige situatie 

ontbreekt, wat hij mist, waar hij behoefte aan heeft. 

- Aanbieding product of dienst. Hier presenteer je jouw product of dienst als oplossing 

voor het geschetste probleem. Wat zijn de voordelen voor de klant als hij met jouw 

organisatie in zee gaat? (tijd-/kostenbesparing, bedieningsgemak, veiligheid). 

- Prijs. 

- Afsluiting. Zorg voor een persoonlijk tintje in de afsluiting. Stimuleer daarbij de klant 

om tot actie over te gaan: wanneer moet hij reageren, wordt hij gebeld? Vermeld 

altijd de geldigheidsduur van de offerte. 

- Bijlagen met technische specificaties, betalingscondities en leveringsvoorwaarden. 

 

Stap 3. Maak de offerte makkelijk leesbaar 

Besteed aandacht aan een persoonlijke formulering, concreet en toegespitst op de klant. 

- Houd zinnen begrijpelijk en zakelijk en gebruik objectieve argumenten (niet: �snel�, 

maar �x-aantal per minuut�). 

- Wees terughoudend met vaktaal. Kies woorden die de klant zelf heeft gebruikt, dat 

zorgt voor herkenning. 

- Schrijf vanuit het perspectief van de klant (niet: �wij bezorgen gratis�, maar �u krijgt 

(...) kosteloos thuisbezorgd�.) 



 

 

Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

Stap 4. Zorg dat de offerte er aantrekkelijk uitziet 

- Kies een prettig, niet te klein lettertype. 

- Besteed aandacht aan de lay-out. Breng structuur aan met (tussen)kopjes. Gebruik 

functioneel wit: ruime marges en witregels bij kopjes.  


