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Klantvriendelijk e-mailen: vijf vuistregels 

Een zakelijke e-mail is snel geschreven en gemakkelijk verstuurd. Maar dat betekent niet dat 

de kwaliteit dus minder belangrijk is. Ook e-mail draagt bij aan het imago van je organisatie. 

Hoe kun je zakelijke e-mail professioneel en klantvriendelijk maken? Vijf vuistregels.  

 

1. Reageer snel 

• Reageer liefst binnen 24 uur, maar in elk geval binnen drie werkdagen. 

• Kun je niet meteen reageren, stuur dan een ontvangstbevestiging. Geef hierin aan 

wanneer je inhoudelijk gaat reageren.  

 

2. Schrijf �op maat�, duidelijk en direct 

• Reageer op specifieke vragen van klanten, dus nooit met een standaardbriefje. Je kunt 

een standaardbriefje wel als basis gebruiken, maar spits de inhoud dan toe op de klant. 

• Kom meteen ter zake, geef duidelijk antwoord op alle vragen, maar hou het kort en 

wees to the point.  

• Maak zo mogelijk gebruik van �reply�, zodat de klant meteen ziet wat hij ook alweer had 

gevraagd. 

• Wees attent en servicegericht. Verwijs zonodig door (namen, instanties, 

telefoonnummers) en draag alternatieve oplossingen aan.  

 

3. Schrijf zakelijk maar persoonlijk 

• Personaliseer je e-mail. Gebruik de achternaam van de klant in de aanhef, sluit af met 

de bedrijfs-/afdelingsnaam én je eigen naam. 

• Schrijf zakelijk. Gebruik eigentijdse, neutrale taal. Vermijd ambtelijke taal. 

• Gebruik geen �je� in het eerste contact, tenzij daar goede redenen voor zijn 

(bedrijfsimago, jonge doelgroep). 

 

4. Controleer op type- en taalfouten 

• De �snelheid� van e-mail is geen excuus voor type- en taalfouten; ook in e-mail komen 

fouten onprofessioneel over. 

• Kopieer desnoods het e-mail bericht even naar je tekstverwerker voor een 

spellingscontrole. 

  

5. Bouw je e-mail in grote lijnen op als een zakenbrief 
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• Neem in je e-mail dezelfde gegevens op als in een zakenbrief (aanduiding onderwerp, 

aanhef, berichttekst, afsluiting, bedrijf, je naam, functie, contactgegevens). 

• Zorg dat je niet alleen per e-mail bereikbaar bent. Neem contactgegevens op in een 

signature die met elk e-mail bericht wordt meegestuurd. 

• Verdeel de tekst in alinea�s met witregels ertussen. 

• Beperk je bericht tot één schermpagina. Kies bij langere berichten voor een kort 

begeleidend e-mailbericht met attachment. 


