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  VOORBEREIDING

    Kies je product. Wat voor product(en) ga je leveren via je webshop? Kies een unieke 
samenstelling van je aanbod die jou anders maakt dan de bestaande webshops.

   Verzin een naam.

    Claim je URL. Er zijn veel sites waar je dit kunt doen, zoals transip.com, hostnet.nl  
of mijndomein.nl.

    Claim je naam ook op de social media die je wilt gebruiken. Zorg dat deze naam niet 
afwijkt van je website, anders is je webshop moeilijk vindbaar.

   Ontwerp een logo of laat dit doen.

  ONDERNEMINGSPLAN SCHRIJVEN

   Een ondernemingsplan schrijven is iets waar de meeste ondernemers hard van zuchten. Maar het schrijven van 
een ondernemingsplan helpt je enorm: het dwingt je om na te denken over de dingen waar je nog niet bij stil had 
gestaan, je gaat je focus bepalen en je stelt doelen op. Onderdelen die daar in voor gaan komen zijn bijvoorbeeld:

   INLEIDING
  Welke visie en missie heb je?

   DE ONDERNEMER
  Wie ben jij? Wat zijn jouw kwaliteiten en vaardigheden?

   DE PRODUCTEN
  Wat ga ik aanbieden op mijn webshop? Hoe regel ik mijn voorraadbeheer? Wie zijn mijn leveranciers?

    FINANCIERING
   Hoe regel ik de financiële aspecten? Hoeveel startkapitaal heb ik nodig? Ga ik dat zelf financieren  

of moet ik daar een lening voor afsluiten?

   (PERSOONLIJK) FINANCIEEL PLAN 
   Hoe ziet je (persoonlijk) financieel plan er uit? Wat verwacht je te gaan verdienen? Hoeveel heb je minimaal nodig 

qua inkomsten?

    SALES
  Hoe ga je deze verkoop stimuleren? 

    DOELGROEP
   Wie is mijn doelgroep? Het helpt om deze zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Het liefst zelfs in de vorm van 

een persoon: wie is hij/zij? Van gezinssamenstelling tot woonplaats, van werk tot hobby’s. 

    MARKETING EN PROMOTIE
   Hoe ga je je product neerzetten en onder de aandacht brengen? Welke vormen van promotie ga je inzetten? 

Denk aan social media, winacties, enzovoorts.-Wetgeving: wat is de wettelijke bedenktermijn, hoe lang mogen ze 
terugsturen en onder welke voorwaarden, hoe ga je om met producten die beschadigd aankomen, enzovoorts. 

   Er zijn dus veel zaken waar je goed over na moet denken. Het is slim om een format te gebruiken van een 
ondernemingsplan, zodat je weet dat je alles hebt. Kijk bijvoorbeeld eens op qredits.nl voor en goed format. 
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http://transip.com/
https://www.hostnet.nl/
https://www.mijndomein.nl/
https://qredits.nl/
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   PERSOONLIJK FINANCIEEL PLAN

   Als het goed is, staat deze ook in je ondernemingsplan, maar we lichten het er toch even uit. In dit plan ga  
je nadenken over hoeveel jij minimaal verdienen wilt met je webshop en hoe je dat gaat doen. Wat je daar  
minimaal in mee zou moeten nemen is:

    Inkomsten en uitgaven: Hoeveel heb je nodig om je maandelijkse inkomsten en uitgaven  
te kunnen dekken?

    Financiële doelen: Hoeveel heb je daarnaast nog nodig om te kunnen sparen voor je  
financiële doelen en potjes voor onvoorziene uitgaven (zoals zorgkosten)?

    Hoe hou je rekening met de (onvoorziene) toekomst, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid  
of als je wilt stoppen/minderen met werken?

   Hoeveel geld ga je zelf in je bedrijf stoppen?

   DE EERSTE STAPPEN!

   Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Vergeet je legitimatie niet :)

    Met je KVK-inschrijving en legitimatie kun je gelijk een bankrekening openen. Dit kan online of bij een bankkantoor. 

   Verdiep je in de verzekeringen die je nodig hebt en sluit deze af.

    Denk na over je administratie: ga je het zelf doen of uitbesteden? We hebben er deze blog over geschreven die je 
wellicht interessant vindt?

   WEBSHOP OPZETTEN

    Maak je je website zelf of besteed je dat uit? 

    Denk ook zelf uit hoe je wil dat je website functioneert. Hoe zou je dat als klant willen 
ervaren?

    Zoek minimaal 3 voorbeelden van webshops die je mooi vindt en ook een aantal 
voorbeelden van wat jou juist niet aanspreekt. Zo creëer je voor jezelf een goed beeld van 
hoe je wilt dat je webshop er uit komt te zien.

    Zorg voor goede foto’s, zowel van je producten als van jezelf. Mensen vinden het leuk om 
te weten wie er achter de webshop zit. 

    Bedenk een leuke lanceringsactie. Dit feestelijke moment moet gevierd worden en het 
liefst met een goede omzet!

    Je hebt het in je ondernemingsplan al meegenomen, maar we benadrukken het nog 
een keer: denk goed na over je voorraadbeheer. Niets is zo vervelend als ‘nee’ moeten 
verkopen. 

    Koppel een handig betaalmiddel aan je website, zoals Ideal of paypal. Let op: als iets niet 
snel genoeg werkt, haken mensen af.

    Verdiep je tijdig in de verzending. E-fulfillment of verstuur je het zelf? En als je het zelf doet, 
via wie dan?

    Zorg voor een aantrekkelijke verpakking. Als je wilt dat je klant terugkomt bij jouw winkel, 
dan moet jouw pakketje een cadeautje zijn om te krijgen. Iets wat je ook doorvertelt aan je 
vriendinnen.

    Denk in dat kader ook aan een leuke persoonlijke note bij je pakket of iets anders leuks.

    Maak je social media strategie heel specifiek als je dit in je ondernemingsplan nog 
algemeen hebt gehouden. Welke social media spreken jouw doelgroep aan, hoe kun je 
daar opvallen, hoe vaak ga je minimaal iets plaatsen, heb je daar nog dingen voor nodig? 

https://www.how2spendit.nl/de-administratie-van-je-onderneming-zelf-doen-of-uitbesteden


CHECKLIST WEBSHOP BEGINNEN 3/3

  WEBSHOP LIVE!

    Maak een goede (dag)planning voor jezelf. Eenmaal live word je soms geleefd door de waan 
van de dag. Maak daarom een goede planning voor jezelf. Lees hier ook hoe tassenwebshop-
ondernemer Denise Roobol dat doet.

    Hou je webshop actueel. Als jij altijd dezelfde homepage en producten hebt, is het voor mensen 
niet interessant om vaker in jouw winkel te komen kijken. 

    Koop op tijd nieuwe voorraad in. Onderschat de snelheid van het internet niet. 

    Zorg voor korte levertijden. Als mensen iets gekocht hebben, vinden ze het fijn als het snel 
geleverd wordt. Stel ze dan ook niet teleur.

    Bedenk leuke acties. Denk aan winacties, deelacties, kortingacties, enzovoorts. 

    Hou je social media actueel. Social Media zijn ideaal om je ‘fans’ steeds op de hoogte te kunnen 
stellen van de nieuwe producten die je hebt, maar ook om ze een kijkje achter de schermen te 
geven. We hebben ervaren dat dit ook veel mensen aan je bedrijf bindt en hen enthousiast maakt 
over je winkel. 

Veel succes met je webshop!

HOW 2 SPEND IT
Where lifestyle meets finance

VOLG ONS OP:

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

http://deniseroobol.com/
https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.how2spendit.nl/checklists
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