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  Verkoopgesprekken 
Wat zeg ik tegen mijn klanten? Hoe help ik hen? Wanneer en hoe begin 

ik een gesprek? De bedrijfsformule en het type bedrijf bepalen het soort 

verkoopgesprek. Het verkoopgesprek is een communicatievorm. De 

verkoper communiceert met de klant. Een verkoopgesprek kent vaak 

drie fasen: 

 

Fase 1 Contact leggen 

Een verkoop kan ook via internet of via de telefoon plaatsvinden. Dan 

vervallen natuurlijk die onderdelen die te maken hebben met de fysieke 

aanwezigheid. De ontmoeting met de klant bestaat uit: 

 observeren 

 aanspreken 

 

Fase 2 Verkoopgesprek 

Het verkoopgesprek zelf bestaat uit: 

 koopwens onderzoeken 

 tonen en demonstreren 

 informeren 

 adviseren 

 

Fase 3 Afronding 

De afronding van het gesprek bestaat uit: 

 afrekenen 

 inpakken 

 afscheid nemen 

 

Je legt contact in twee stappen: 

1. Observeren is gericht kijken en luisteren naar iets of iemand. Je ziet 

zo het koopgedrag van de klant: hoe hij zich voor of tijdens de aankoop 

gedraagt. Observeer het verbale en non-verbale gedrag van de klant 

goed. Observeren doe je om twee redenen: 
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 Je wilt informatie over de klant krijgen: welke leeftijd, is het een man 

of vrouw, welk gedrag (haastig of rustig). Elke klant is anders. Pas je 

benadering daaraan aan. 

 Je wilt diefstal of beschadiging voorkomen. 

 

In elke bedrijfssector observeer je weer anders. In een 

bedieningswinkel bijvoorbeeld verzamel je informatie voor het 

verkoopgesprek. In een bedrijf waar de klant zichzelf eerst oriënteert 

bepaal je het inspringmoment. In andere gevallen kijk je of de klant hulp 

nodig heeft of wel contact zou willen. Je voert pas een gesprek, zodra 

je het gevoel hebt, dat de klant contact op prijs stelt. 

2. Aanspreken: Er zijn verschillende redenen om een klant aan te 

spreken: 

 Om hem te begroeten. Dat is beleefd. Bovendien weet je dan wie er 

in je bedrijf rondloopt. En je kunt rekening houden met de wensen 

van de klant. 

 Om een verkoopgesprek te beginnen. 

 Om te laten merken dat je hem ziet. 

 

Wanneer spreek je een klant aan? Je bepaalt het inspringmoment. Je 

observeert en kiest het moment waarop je het verkoopgesprek begint. 

Goede inspringmomenten zijn: 

 De klant kijkt zoekend om zich heen. 

 De klant staat lang bij een artikel. 

 De klant neemt een artikel in de hand en kijkt zoekend om zich 

heen. 

 Je ziet dat de klant hulp nodig heeft. Bied hem die hulp. 

 

Hoe spreek je een klant aan? Door observatie heb je informatie over de 

klant gekregen. Je weet dan of hij jong of oud is, of het een bekende of 

onbekende is en of je tijd hebt voor hem of dat er veel klanten in het 

bedrijf zijn die hulp nodig hebben. 
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Wanneer je een klant aanspreekt is het belangrijk dat je beleefd en 

vriendelijk bent en dat je met twee woorden spreekt. Verder zeg je ‘u’ 

en geen ‘je’ tegen oudere klanten, je kijkt de klant aan, je kijkt 

vriendelijk en je praat duidelijk. 

Je manier van contact leggen is afhankelijk van het bedrijfstype: 

 Je bent gericht op bediening: begroet de klant bij binnenkomst. Het 

verkoopgesprek begint als de klant aan de beurt is. 

 De klant maakt zelf keuze: let goed op het non-verbale gedrag van 

de klant. Soms spreekt de klant jou aan. 

 De klant legt contact met jou. Dat geldt ook bij internet en 

telefooncontacten. Als verkoper spreek je de klant alleen aan 

wanneer hij dat aangeeft en als je duidelijk ziet dat hij hulp nodig 

heeft. 

 

De verkoper onderzoekt in het verkoopgesprek de koopwens en het 

koopmotief. Hij kan daarna de klant goed adviseren. De koopwens is 

dat wat de klant wil kopen. Het koopmotief is de reden waarom de klant 

iets koopt. 
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Tabel 1 Koopmotieven met verschillende koopwensen 

Koopmotief Koopwensen 

Een cadeautje voor een ander willen 
kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
Iets nodig hebben en precies weten wat je 
wilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Iets nieuws voor jezelf willen (en nog niet 
precies weten wat je wilt). 

 Een plant 

 Een bloemetje  

 Bonbons 

 Een boek 

 Een cd 

 Brood 

 Reparatie 

 Een gerichte dienst 

 Kleding 

 Schoonmaakmiddelen 

 Fiets 

 Matras 

 Avondkleding 

 Een verbouwing 

 Kleding om in te trouwen 

 Een fotoreportage 

 Audio / videoapparatuur 
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Tabel 2 Koopwensen met verschillende koopmotieven 

Koopwens Koopmotief 

Stof  Kleding 

 Gordijnen 

 Tafelkleed 

 Kussentje 

Verf  Garage schilderen 

 Tafel schilderen 

 Houten kozijnen schilderen 

 Kunststof kozijnen schilderen 

 Muren verven 

Dienst  Een verbouwing 

 Een reparatie van iets dat de klant al bezit

 Hulp waarvoor de klant betaalt. 

 

 

Bij een gerichte koopwens is een koopwensonderzoek overbodig. De 

klant weet precies wat hij wil. Je hoeft verder geen vragen te stellen. 

Soms weet de klant nog niet precies wat hij wil kopen. Hij heeft geen 

gerichte koopwens. Daarom stel jij gerichte vragen. Daarop is maar een 

beperkt aantal antwoorden mogelijk. 
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Tabel 3 Verkoopsysteem en koopwensonderzoek 

Verkoopsysteem Koopwensonderzoek 

Bedrijf ingesteld op bediening De verkoper begint het gesprek en 

onderzoekt de koopwens. 

Zelfkeuze De verkoper springt in of de klant vraagt om 

hulp bij zijn keus. 

Gerichte keuze  Geen koopwensonderzoek: de klant weet wat 

hij wil. 

 

Tips voor koopwensonderzoek: 

 Luister goed naar de klant. 

 Kijk goed naar de klant. 

 Vertaal de wensen van de klant. 

 Stel vragen. 

 Het onderzoek eindigt als de koopwens en het koopmotief duidelijk 

zijn. 

 

Door artikelen te tonen en te demonstreren betrek je de zintuiglijke 

ervaringen van de klant bij de koop: 

Tonen is laten zien, demonstreren is het tonen van een artikel en 

tegelijkertijd de werking van het artikel laten zien. 

 

Met tonen en demonstreren bereik je de volgende doelen: 

 Je maakt artikelen aantrekkelijker. 

 Je laat de werking van artikelen zien. 

 Je sluit beter aan bij de koopwens. 

 Je demonstreert een artikel als het artikel daarvoor geschikt is en 

als de klant het wil. 

 

Tips voor het tonen en demonstreren van artikelen: 

 Laat niet te veel artikelen tegelijk zien. 

 Pas de gebruiksvoorschriften toe. 
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 Voorkom onveilige situaties. 

 Houd rekening met hygiënevoorschriften. 

 

De verkoper kan de klant ook informeren over een artikel. Je vertelt de 

klant wat de mogelijkheden van een artikel zijn, hoe het moet worden 

onderhouden en hoe het bijvoorbeeld staat met service en garantie. 

 

Er zijn drie manieren om je klanten te informeren. 

 Je geeft de informatie ‘uit je hoofd’. 

 Je gebruikt documentatie (schriftelijke informatie) zoals folders, 

brochures, tekstkaarten met informatie over een artikel, tijdschriften 

met informatie over artikelen zoals de Consumentengids en 

vakbladen. 

 Je verwijst naar de informatie op het artikel zelf. 

 

Je moet veel kennis van het assortiment hebben. Of van de diensten 

die je kunt aanbieden. Je kunt dan informatie geven over: 

 de mogelijkheden van de artikelen; 

 de dienst die je kunt verlenen; 

 de veiligheidsvoorschriften 

1. het onderhoud van de artikelen; 

2. service en garantie. 

 

Tips voor het geven van informatie: 

 Stem de informatie af op de wensen van de klant. 

 Weet je iets niet? Zoek dan informatie op of roep er een collega bij. 

 

Garantie is de waarborg of verzekering dat een product aan technische 

kwaliteitsnormen voldoet. De fabrikant of handelaar staat in voor het 

verhelpen van eventuele gebreken aan het artikel. De klant moet op het 

artikel en de service van het bedrijf kunnen vertrouwen. Aspecten van 

garantie op een artikel zijn: 

 prijs in overeenstemming met de kwaliteit; 
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 juiste kwaliteit; 

 juiste informatie; 

 nakomen van afspraken. 

 

Servicegarantie betekent dat de ondernemer de gewone garantie van 

pasgekochte artikelen verlengt met een paar jaar. Hiervoor betaalt de 

klant extra. 

 

Adviseren 

De klant helpen bij het nemen van een koopbeslissing. Je geeft een 

deskundige mening. Die vorm je op basis van kennis over het artikel. Jij 

geeft de klant de informatie die hij wenst. Hij kan dan de koopbeslissing 

nemen. Tijdens het verkoopgesprek kun je de klant adviseren door: 

 verkoopargumenten te gebruiken; 

 verschillen te verklaren; 

 koopweerstanden op te vangen. 

 

In het verkoopgesprek geef je de klant informatie over het artikel of de 

dienstverlening. Je geeft redenen waarom het aangebodene 

aantrekkelijk is. Dit noem je verkoopargumenten. Verkoopargumenten 

zijn bijvoorbeeld dat: 

 het artikel in de reclame is; 

 de kwaliteit van het artikel zeer goed is; 

 de dienstverlening precies hetgeen is wat de klant bij iets nodig 

heeft; 

 het artikel iets ‘extra’ heeft; 

 het artikel milieuvriendelijk is; 

 het artikel een langere garantie heeft. 

 

Je stemt de verkoopargumenten af op de koopwensen en 

koopmotieven van de klant. Iemand die milieubewust is, vindt het 

milieuvriendelijke argument van belang. Misschien biedt het bedrijf de 

mogelijkheid om batterijen of chemische restanten in te leveren. 
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Je kunt verschillende vormen van informatie als verkoopargument 

gebruiken: 

 Garantievoorschriften. Een volledige of lange garantie is voor de 

klant aantrekkelijk. 

 Prijzen. Leg uit waarom de prijs redelijk is. Een prijsopgaaf maken is 

dan handig. 

 Gebruiksvoorschriften. Demonstreer het apparaat. Je toont zo dat 

het artikel handig in gebruik is. 

 

Artikeleigenschappen. Je gebruikt de artikeleigenschappen als 

voordelen. Een hulpmiddel hiervoor is het sellogram. 

 

Het milieu wordt ook een steeds belangrijker verkoopargument. Milieu-

informatie kan gaan over: 

 ingrediënten; 

 productieproces; 

 samenstelling van het product; 

 levensduur van een apparaat; 

 energieverbruik; 

 waterverbruik; 

 manier van weggooien (kca of biobak). 

 

Om klanten goed over milieuvriendelijke producten te kunnen 

informeren, kun je letten op de milieu-informatie op het etiket. Verder 

kun je letten op milieukeurmerken en milieulogo’s. 

 

Producten die het milieukeurmerk hebben, moeten aan strenge 

milieueisen voldoen: 

 De producent moet bij het maken van het product 

het milieu zo min mogelijk belasten. 

 Wanneer het product wordt weggegooid, mag het 

geen schade toebrengen aan het milieu. 
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 Je vindt het logo op schrijfblokken, schriften, pennen, 

kattenbakvulling, schoenen en voedingsmiddelen. 

 Zie ook: http://www.smk.nl 

 

Het eco-label is het milieukeurmerk van Europa. Het keurmerk betekent 

ongeveer hetzelfde als het Nederlandse milieukeurmerk. Het keurmerk 

staat op wasmachines, afwasmachines, wc-papier, 

keukenrollen en compost. Als je op een artikel het 

milieukeurmerk of het eco-label ziet, weet je dat het artikel 

voldoet aan bepaalde milieueisen. Het betekent echter niet 

dat het artikel onschadelijk is voor het milieu. Het is alleen 

minder schadelijk dan andere producten. 

Zie ook: http://www.allesduurzaam.nl 

 

Het EKO-keurmerk betekent dat het product op 

een natuurlijke manier is geteeld. Er zijn bij de 

productie geen kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. Je vindt het logo 

op verschillende soorten levensmiddelen, zoals 

aardappelen, groente, fruit, brood, zuivel en 

vlees. Soms staat het logo ook op andere producten, zoals 

bloembollen. 

Zie ook: http://www.eko-keurmerk.nl] 

 

Er zijn verschillende milieulogo's die informatie geven over het product. 

Het logo geeft aan hoe het product is geproduceerd en in welke mate 

het afbreekbaar is.  

Het kca-logo betekent dat het artikel na gebruik chemisch 

afval is. Chemisch afval is afval dat apart verwerkt moet 

worden en beter niet tussen het gewone huisvuil terecht 

kan komen. Het logo staat op elk product dat na gebruik 

apart moet worden ingeleverd, zoals batterijen en verf. 
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Het glaslogo vind je op glazen flessen en potten waar geen statiegeld 

op zit. Je moet dit glas in de glasbak gooien. Vaak moet je 

het glas op kleur scheiden, voordat je het in de glasbak 

gooit. Er zijn glasbakken voor wit, groen en bruin glas. 

 

Het kringlooplogo is een veelvoorkomend logo. Het staat op artikelen 

waarvan de verpakking bestaat uit hergebruikt materiaal. Het is dus op 

een relatief milieuvriendelijke manier gemaakt. 

 

Naast alle informatie die je nodig hebt om je klanten te 

overtuigen van het juiste product zijn er ook een aantal 

verkooptechnieken die je kan gebruiken. De volgende 

twee zijn de belangrijkste. 

 

Plaatsvervangende verkoop gebruik je wanneer een artikel niet op 

voorraad is. Je wijst dan op plaatsvervangende mogelijkheden. Zorg 

voor voldoende artikelkennis. Je kunt dan klanten goed adviseren. Dat 

bevordert de klantenbinding. 

 

Tabel 4 De plaatsvervangende mogelijkheid komt ook tegemoet 

aan de koopwens van de klant 

Koopwens Koopmotief Plaatsvervangend artikel  

Thinner Ondergrond ontvetten Ammoniak  

Aluminium folie Etensrestjes bewaren Plastic huishoudfolie 

Taart Uitdelen op verjaardag Tompouce 

Paraplu Beschermen tegen de regen Regenjas 

Cognac Als in mix voor cocktail Vieux 

Mortelmix Baksteen metselen Cement en zand 

Fotolijm Foto's inplakken Plakstift  

 



Auteur: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0  
www.onderneem!.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv 

 

Onderneem! Verkoopgesprek  |  12 

Bijverkoop is de verkoop van artikelen die goed passen bij het aanbod. 

Bijvoorbeeld: 

 viskruiden bij de vis; 

 batterijen bij een discman; 

 schoensmeer bij schoenen; 

 verf om bij te tippen na geleverd schilderwerk;  

 een informatief boek bij een computerklus. 

 

Complementaire artikelen zijn geschikt voor bijverkoop. Zij vullen een 

ander aanbod aan. Er zijn drie soorten complementaire artikelen: 

 Follow-upartikelen zijn artikelen die de klant moet aanschaffen om 

een ander aanbod te kunnen gebruiken. Dit aanbod kan je niet 

zonder het follow-upartikel gebruiken. 

 Bijartikelen zijn artikelen dat het gebruik van het aanbod kunnen 

veraangenamen. 

 Vervolgartikelen zijn artikelen waarmee het aanbod steeds weer 

uitgebreid kan worden. 
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Tabel 6 hoofdartikelen en complementaire artikelen 

Hoofdartikel Follow-upartikel 

Tuinklus Meststoffen, 

slakkenbestrijdingsmiddel 

Dekbed Dekbedhoes 

Hoofdartikel Bijartikel 

Vlees Kruiden 

Schoenen Schoensmeer 

Reparatie Servicecontract 

Hoofdartikel Vervolgartikel 

Fotocamera Lenzen en flitsers 

Fiets Fietstas 

Boekenkast Extra planken, laden, uitbouw 

Houtkachel Openhaardhout  

 

Vaak is het duidelijk wanneer het verkoopgesprek eindigt. De klant 

heeft een beslissing genomen. Hij koopt iets of hij koopt het juist niet. 

Tijdens het gesprek merk je vaak al wat de beslissing wordt. Reageer 

alert op vragen of signalen. De klant kan nog meer informatie willen. 

Herhaal eventueel een aantal verkoopargumenten. Denk niet te snel 

dat de klant al besloten heeft. Weet je dat niet zeker, dan vraag je 

ernaar. 

 

Als de klant besluit te kopen, reken je correct af. Wanneer je een 

leveringsafspraak maakt tijdens het verkoopgesprek, bespreek je ook 

de betaalwijze. Sta de klant beleefd en netjes te woord. Reken af of 

maak betalingsafspraken. Leg afspraken vast, pak als het om een 

artikel gaat, dat in voor de klant, of doe het in een tasje. Neem 

vriendelijk afscheid. Groet de klant aan het einde van het 

verkoopgesprek. 
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Ook wanneer een klant niet koopt, sluit je het gesprek op een prettige 

manier af. De klant komt dan graag nog eens terug. 


