
 
Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

 

Onderhandelen over de prijs 
 
Bij het organiseren van evenementen komt heel wat kijken, onder andere het 
vergelijken van offertes. Onderhandelen over de prijs is dan heel normaal. Maar er 
gelden wel enkele regels. 
 

o Je kunt niets eisen, alleen verzoeken. Blijf vriendelijk en ga niet dreigen dat je 
naar de concurrent zal stappen. De leverancier zal ongetwijfeld zeggen dat je 
dat dan maar moet doen. 
 

o Je hoeft je niet te verontschuldigen dat je om een lagere prijs vraagt. Jij 
bepaalt hoeveel je over hebt voor een product of dienst. 

 
o Je kunt om een afnamekorting vragen (als je een groot aantal afneemt), een 

introductiekorting (als je een nieuwe klant bent) of een goedeklantenkorting 
(als je een trouwe klant bent). Met andere woorden: geef de leverancier een 
reden om korting te geven. 

 
o Vraag de leverancier waarom hij duurder is dan anderen. Soms is er sprake 

van een groot kwaliteitsverschil. Of het heeft te maken met een grotere 
winstmarge. Hij kan dan overwegen om met een kleinere marge genoegen te 
nemen. 

 
o Heb je een gespecificeerde offerte gevraagd? Loop die dan samen met de 

leverancier door en kijk of het aanbod op enkele punten aangepast kan 
worden. Bijvoorbeeld: andere kwaliteit, simpeler uitvoering, langere levertijd, 
kleiner aantal. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te laten bezorgen, 
maar om het zelf op te halen. Hier is dus eigenlijk geen sprake van korting, 
maar van een ander product. Het helpt echter wel om binnen het budget te 
blijven. 

 
o In sommige gevallen kun je afspreken dat je goederen teruggeeft als je er 

meer van overhoudt dan voorzien, bijvoorbeeld bij dranken. Daar betaal je 
dan ook niet voor.  

 
(bewerkt naar bron: TaalAnker 50, Evenementen en kostenbeheersing) 

 
Goed voorbereid onderhandelen 
Het onderhandelingsgesprek 
Onderhandelen: 6 universele principes 
 
Boek: Effectief onderhandelen 
Training: Resultaatgericht onderhandelen 

http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=161
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=470
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=163
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