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Verkoopbrief: 8 tips 

 

1. Houd de tekst overzichtelijk 

Geef de brief een overzichtelijke structuur. Geef direct antwoord geeft op de belangrijkste 

vragen van de lezer:  

• Wat is het? 

• Wat heb ik eraan? 

• Waar en wanneer is het? 

• Wat kost het? 

• Wat moet ik doen? 

 

2. Zorg voor een eenduidige boodschap 

De boodschap moet zo eenduidig mogelijk zijn. Het is handig om tijdens het schrijven één 

verkoopargument of stelling voor ogen te houden: een uitspraak die de lezer in elk geval 

moet onthouden. Maak gebruik van herhaling door deze uitspraak in verschillende vormen 

terug te laten keren. 

 

3. Maak gebruik van de voorkeursplaatsen in een brief 

De lezer wil snel zien of een verkoopbrief voor hem van belang is. Hij scant de brief en let 

daarbij op:  

• de titel  

• de ondertitel 

• de tussenkopjes 

• eventuele illustraties 

• onderstrepingen 

• het slot 

 

4. Houd de zinnen en alinea’s eenvoudig 

Lezers zijn vaak oppervlakkig geï nteresseerd in verkoopbrieven. Lange zinnen, grote blokken 

tekst, zinnen met een ingewikkelde structuur en moeilijke woorden schrikken af. Zorg 

daarom voor een heldere formulering. Houd de tekst zo toegankelijk mogelijk zodat de tekst 

ook ‘globaal’ gelezen kan worden. 
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5. Maak van de brief een dialoog 

Laat de lezer reageren door gebruik te maken van vragen en instructies. Deze 

‘feedbackstimuli’ geven de lezer de gelegenheid om te reageren. Geef aan wat de lezer zelf 

kan doen. Als je een antwoordkaart of inschrijfformulier opneemt, maak je reacties nog 

gemakkelijker. 

 

6. Maak de tekst persoonlijk 

Je maakt de tekst ‘op maat’ door gebruik te maken van:  

• een persoonlijke aanhef 

• de lezer direct aan te spreken 

• een echte handtekening onderaan te zetten 

• een duidelijke afzender te vermelden 

Blijf altijd beleefd en word niet te persoonlijk. Veel lezers zijn niet gediend van een ‘ouwe-

jongens-krentenbrood’-stijl.  

 

7. Kies een pakkende titel en een informatieve ondertitel 

Omdat alleen de naam van het product meestal niet wervend genoeg is, kies je voor een 

pakkende titel en informatieve ondertitel. Deze combinatie zorgt ervoor dat de titel wervend 

is, maar ook voldoende informatie geeft. 

 

8. Gebruik een P.S. 

Maak aan het eind van jouw verkoopbrief gebruik van een P.S. (naschrift). Het blijkt dat veel 

lezers de P.S. als eerste lezen. Dit is dan ook een geschikte plaats om de lezer nog even 

extra te prikkelen om snel te reageren. 

 


