
Stappen voor contact  
Doorloop deze stappen en je kunt er zeker van zijn dat je optimaal 
bent voorbereid op het gesprek met je leverancier.  

Zorg ervoor dat je website op en top in orde is  
● Maak het je leveranciers makkelijk om te navigeren door je website  

● Vul je website met (dummy) content zodat de leveranciers geen lege website 
hoeven te bezoeken  

● Check of alle pagina’s vertaald zijn  

● Ga na of de website op zowel mobiel als op desktop goed functioneert  

Facebook pagina  
● Maak een Facebook pagina aan en vul deze met (dummy) content  

● Plaats een bericht zodat de leverancier kan zien dat de pagina in gebruik is  

Bereid je voor  

● Ga goed voorbereid het gesprek in  

● Neem alle content door over voor het contact met de leverancier  

● Schrijf een script uit voor jezelf  

● Bedenk mogelijke bezwaren die de leverancier kan hebben en ontkracht deze  

● Oefen eens een gesprek als je moeite hebt met telefoongesprekken  

● Denk na of je een gesprek wilt opnemen zodat je hem laten terug kunt luisteren en 
kunt leren van het gesprek  

● Waarschijnlijk ga je zenuwachtig zijn voor het gesprek, accepteer dat en probeer het om 
te zetten in enthousiasme. Je bent tenslotte al een enorm eind gekomen en bent bijna 
klaar om je eerste verkopen te gaan draaien!  

Het gesprek  
Onthoud een ding: ALLE leveranciers die jij gaat bellen hebben jou 
even hard nodig als jij hen nodig hebt. Jij gaat waarde toevoegen aan 
hun business en ervoor zorgen dat zij hun targets gaan halen door 



hun omzet te verhogen.  

Er is geen reden om niet zeker te zijn van je zaak. Laat dat ook zo overkomen aan de persoon                    
waar je mee spreekt. Als je alle tips en stappen hebt doorlopen ben je helemaal klaar om het                  
gesprek aan te gaan en de leveranciers binnen te halen.  

● Heb pen en papier of de excel sheet bij de hand om aantekeningen te maken  

● Zorg dat je in een rustige ruimte belt  

● Gebruik oortjes zodat je je handen vrij hebt om eventueel naar een website te navigeren 
of aantekeningen te maken  

● Praat rustig en laat af en toe stiltes vallen  

● Schrijf altijd meteen de naam op van de persoon die je spreekt en gebruik die naam 
tijdens het gesprek. Dit straalt professionaliteit uit en hierdoor voelt jouw gesprekspartner 
zich op zijn gemak. (Tenzij je achter iedere zin de naam noemt natuurlijk..)  

● Mocht het voorkomen dat een leverancier je aanvraag niet goedkeurt, vraag dan vooral 
waarom zodat je hier van kunt leren. Verder kun je nog aanbieden of de leverancier nog 
even over je aanvraag wilt nadenken en dat je over een paar dagen weer contact zoekt. 
Ook kun je voorstellen om eens alle voordelen van dit business model om de mail te 
zetten zodat hij deze nog eens rustig kan nalezen.  

● Beëindig het gesprek niet voor je een afspraak hebt gemaakt. Dat kan een mail zijn die je 
stuurt of een moment waarop je weer (telefonisch) contact hebt.  

● Sommige leveranciers willen je graag eerst ontmoeten om te valideren of je wel een 
serieuze partij bent. Dit is niets om je zorgen om te maken! Bereid je voor dit gesprek ook 
weer goed voor zodat je een professionele indruk achter laat.  

Stappen na contact  
Na ieder gesprek is het erg belangrijk om te evalueren hoe het 
gegaan is en waar er ruimte is voor verbetering.  

● Evalueer het gesprek en leer van de eventuele fouten  

● Vul de excel sheet aan met alles wat besproken is, de naam van de contactpersoon en de 
datum van contact zodat je dit op een later moment terug kunt zien.  

● Ga de gemaakte afspraken na en zorg dat je snel actie onderneemt. Als je afgesproken 
hebt om je bedrijfsgegevens door te mailen dan doe je dat direct. Op die manier laat je aan 



de tegenpartij zien dat je een echte action taker bent.  

Gesprekshandleiding  
Neem deze handleiding zorgvuldig door voor je contact op gaat 
nemen met de leveranciers. Gebruik deze informatie als een 
voorbeeld maar vertaal hem vooral wel in je eigen woorden. Je wilt 
namelijk zelfverzekerd en professioneel overkomen, dat gaat het 
beste wanneer je je eigen verhaal op een natuurlijke manier vertelt.  

“Dropshippen”? Wanneer je contact op gaat nemen met Nederlandse of Europese 
leveranciers dan bestaat de kans dat zij nog nooit hebben gehoord van “Dropshippen”. 
Daarom adviseren we om deze term in het begin niet te gebruiken.  

Toch is het prima mogelijk om deze leveranciers voor jouw bedrijf te laten leveren. Het is in dit 
geval wel belangrijk dat je het gesprek begint met de uitleg over de manier van 
leveren/distributie. Je kunt je eigen gesprek script samenstellen op basis van de 
onderstaande handleiding.  

Tegenvallers Let wel op: Het gaat wel eens voorkomen dat leveranciers het je moeilijk gaan 
maken, of je nu een ster bent in het voeren van gesprekken of niet. Het is helemaal niet nodig 
om je je hier zorgen om te maken. Je zult zien dat je na ieder gesprek weer enorm veel geleerd 
hebt, al die kennis kun je weer meenemen in een volgend gesprek.  

Nee! Wanneer je dan te horen krijgt dat een leverancier niet met je samen wilt werken, vraag 
hem dan waarom! Dat is een kans om te leren die je met beide handen aan moet nemen. Als je 
respectvol en professioneel blijft is de kans heel groot dat jouw gesprekspartner je precies 
vertelt waarom hij je aanbod heeft afgewezen.  

Leer ook van het verhaal van Colonel Sanders, de oprichter van Kentucky Fried Chicken: De 
beste man is 1009x afgewezen voordat hij zijn eerste kip verkocht! Wij gaan het zeker niet zo 
ver laten komen maar besef je wel dat de kans bestaat dat je een keer afgewezen gaat 
worden.  
Bezwaren Vroeg of laat ga je tegen bezwaren aanlopen waar de leverancier mee zit. Leg dan 
uit dat de het bezwaar begrijpt en ontkracht hem vervolgens. Op deze manier heeft de 
leverancier niet het idee dat je een discussie aan het voeren bent en zal hij beter naar je 
argument luisteren. Bekijk het overzicht met alle mogelijke bezwaren zodat je een passend 
antwoord kunt geven op ieder bezwaar. Bedenk verder ook of er niche-specifieke bezwaren zijn 
en verzin hier alvast een antwoord op voor je contact opneemt.  



Vragen Ga voor jezelf na welke vragen er gesteld kunnen worden, schrijf deze op en verzin 
een passend antwoord. Verder is het goed om na te gaan of je over specifieke kennis moet 
beschikken over je niche. Als dat het geval is dan is het een goed idee om hier onderzoek 
naar te doen en jezelf hierin te onderwijzen.  

Relatie opbouwen Het is goed om te beseffen dat je tijdens het gesprek de eerste stap zet 
richting het opbouwen van een zakenrelatie. Voel daarom niet de noodzaak om tijdens het 
eerste gesprek direct een “ja” te moeten krijgen. Onthoud dat degene die je belt geen idee 
heeft wie je bent en je business nog niet kent wanneer hij de telefoon opneemt. Het kan zelfs 
zo zijn dat dropshippen nieuw voor hem is. Daarom is het handig om hier wat ruimte te laten 
voor de leverancier zodat hij na kan denken over je voorstel. Sommige mensen denken nu 
eenmaal liever even na voor ze een beslissing maken.  

“Bellen is sneller” Heel cliché maar niet minder waar. Leveranciers worden liever gebeld dan 
dat ze een saaie mail beantwoorden. Waarschijnlijk puilt hun inbox uit en ben je een van de 
honderd wanneer je via de mail een aanvraag indient. Bovendien kun je via de telefoon jezelf 
veel beter presenteren dan wanneer je een mail stuurt.  

Mocht je hier moeite mee hebben, onthoud dan dat je de leverancier niet om een gunst vraagt 
maar je stelt ze een samenwerking voor die voor hun evengoed geld op gaat leveren als het 
voor jou doet. Je moet je bedenken dat de leverancier eigenlijk een beetje gek is wanneer hij 
jouw aanbod afwijst, zo goed is het. Vervolgens laat je dit ook merken in je gesprek, natuurlijk 
niet door arrogant te doen maar door zelfverzekerd over te komen.  

Snel ter zake Ieders tijd is kostbaar, daarom is het noodzakelijk om snel ter zake te 
komen. Vraag aan het begin van het gesprek of je gelegen belt en leg daarna kort en 
bondig uit waarom je belt.  
Be real Wees tijdens het gesprek vooral lekker jezelf en doe je vooral niet voor als iemand die 
je niet bent. Als je geen team van 10 man achter je hebt staan doe dan ook niet alsof dat zo is. 
Verder is het goed om te weten dat de meeste leveranciers elkaar kennen en regelmatig 
contact hebben. Wanneer het gerucht rond gaat dat jij als nieuwkomer op de markt niet 
betrouwbaar bent dan is de kans aanwezig dat andere leveranciers dit snel te horen krijgen.  

Vooraf betalen Vermeld duidelijk in het gesprek dat je een order direct betaalt wanneer je 
deze plaatst bij de leverancier. In sommige gevallen gaan zij er namelijk van uit dat je op basis 
van kredietvoorwaarden met hen wilt gaan samenwerken. Daarnaast kun je uiteraard ook 
vermelden dat dit dan weer een uitstekende kans voor de leverancier is om de “cashflow” te 
verbeteren. Cashflow betekent in hoeverre het bedrijf beschikt over voldoende financiële 
middelen die direct uitgegeven kunnen worden. Je denkt misschien dat dit slechts een 
probleem is voor beginnende bedrijven maar dat is niet het geval. Jouw leveranciers hebben 



namelijk in veel gevallen te maken met hoge maandelijkse kosten en investeringen. Dit kan 
als gevolg hebben dat zij minder direct inzetbaar kapitaal tot hun beschikking hebben. 
Wanneer je dit benoemt geef je de leverancier direct een extra reden om met jou zaken te 
doen zonder extra risico te lopen.  

Gesprek Template  
In dit template gaan we er vanuit dat je de juiste persoon aan de lijn 
hebt die gaat over de verkoop/distributie van het product.  

Het is niet de bedoeling dat je dit template volledig overneemt. Deze informatie dient slechts 
als voorbeeld. De beste manier om je voor te bereiden is door deze tekst naar je eigen taal om 
te zetten en vervolgens minimaal één keer uit te schrijven met de hand. Wanneer je dit doet zul 
je het beter onthouden en spreek je natuurlijker.  

Goedemiddag, u spreekt met ________ [Naam] van ________ [URL/Bedrijfsnaam]. Hoe 
gaat het met u?  

Wat goed om te horen! Wij zijn een online aanbieder van ________ [Niche], we zijn 
tijdens ons onderzoek uw producten tegengekomen en die zijn bij ons in de smaak 
gevallen. Ik wil het graag met u hebben over het aanbieden van uw producten op onze 
website.  

STOP! Geef je gesprekspartner de tijd om te reageren. Op deze manier betrek je je partner in 
het gesprek en zo voorkom je dat je een presentatie aan het voorlezen bent en de leverancier 
overdondert met informatie. Wanneer de leverancier direct een bezwaar aankaart dan zorg je 
ervoor dat je deze ontkracht terwijl je jezelf wel begripvol opstelt. Als de leverancier interesse 
toont dan kun je door naar het volgende deel.  

Super! U kunt onze website bekijken op: _______ [URL]. Mocht u in de buurt van een 
computer zijn kunt u gerust direct een kijkje nemen terwijl we in gesprek zijn.  

Zoals ik eerder heb vermeld zijn we een online aanbieder en opereren we op basis van 
directe levering aan de consument. Dit betekent heel concreet dat we onze website 
opbouwen en onderhouden, uw producten vermarkten, en alle klantenservice op ons 
nemen. Zodra er een bestelling bij ons binnenkomt dan sturen we die direct door aan uw 
bedrijf. We betalen vervolgens direct de order waarna de producten vanuit uw magazijn 
aan de consument geleverd dienen te worden.  

STOP! Dit is het moment om erachter te komen of jouw leverancier bekend is met het dropship 



model. Wanneer hij hier bekend mee is kun je direct door met het gesprek. Wanneer er vragen 
of bezwaren komen dan is het aan jou om deze zo goed mogelijk te beantwoorden en 
ontkrachten. Wanneer de leverancier erop staat dat je zelf de levering faciliteert dan ga je daar 
mee akkoord. Het is dan aan jou om een partij in te schakelen die de producten vanuit de 
producent levert aan  
de klant. Let op dat ik hier geen gebruik maak van het woord “dropshippen”. Sommige 
leveranciers denken dat dit een negatieve term is en andere kennen de term helemaal niet. 
Wanneer de leverancier interesse toont kun je verder met het gesprek.  

De grote publicatie van onze website zal plaatsvinden op: _______ [Datum] het lijkt me 
geweldig om dan uw producten aan te kunnen bieden en daarmee de eerste verkopen te 
genereren. Wat ons betreft is het beginnen van deze samenwerking simpel: We hebben 
slechts een groothandelsprijslijst, hoogwaardige productfoto’s en overige beschikbare 
productinformatie nodig om aan de slag te kunnen met uw producten. Wanneer zouden 
we deze informatie kunnen ontvangen?  

Je bent er nu bijna. Nu heeft de leverancier twee keuzes: Hij kiest ervoor om je aanvraag te 
accepteren of maakt de keuze dat hij meer informatie nodig heeft om een definitief besluit te 
kunnen maken. Wanneer je gesprekspartner niet met een duidelijk ja of nee antwoord komt dan 
ga je op deze manier verder:  

Oke, waarom neemt uw niet even de tijd om rustig na te denken over mijn aanbod. Ik zal 
u terugbellen op _____ [Datum] zodat u mijn aanbod even heeft kunnen laten bezinken. 
Ondertussen zal ik u een email sturen om ons gesprek te bevestigen en mijn gegevens 
door te geven. U kunt gerust eerder contact met me opnemen wanneer nog vragen heeft 
voordat we elkaar weer spreken.  

Bezwaren en vragen tackelen  
De kans bestaat dat je gedurende het gesprek tegen vragen of 
bezwaren aanloopt. Hier zijn enkele voorbeelden van wat je kunt 
verwachten. Voel je vrij om te brainstormen en de lijst aan te vullen 
op basis van jouw niche.  

Ik zie dat je al wat producten op je website hebt staan, hoe zit dat?  

Dat klopt inderdaad, we hebben wat testproducten op de website geplaatst zodat u kunt 
ervaren hoe uw producten worden weergegeven op de website.  



Hoe gaan jullie onze producten vermarkten?  

Om een consistente stroom van orders te realiseren gaan we uw producten eerst via een 
Google Shopping campagne adverteren. Op deze manier krijgt iedereen die zoekt naar deze 
producten onze advertentie te zien met daarin uw producten weergegeven. Deze funnel zullen 
we vervolgens uitbouwen met diverse zoek, display en video campagnes op platformen als 
Google, Youtube en Facebook. Om de ROI te maximaliseren zetten we daarna een 
multi-channel retargeting campagne op en zullen we gebruik maken van email marketing. 
Daarnaast werken onze specialisten op het gebied van SEO hard aan het beter vindbaar maken 
van onze producten in de zoekmachine Google en zal dit naarmate de tijd vordert steeds meer 
organisch verkeer opleveren.  

Een vereiste om samen te werken is dat we een minimale orderwaarde hanteren, 
is dat een probleem voor jullie?  

Ik begrijp dat u bepaalde voorwaarden hanteert voor een samenwerking met online retailers die 
op basis van krediet bij u bestellen. Wij hanteren echter een business model waarbij we de 
orders direct bij bestelling betalen. Hier loopt u dus geen extra risico. Bovendien heeft dit model 
daardoor een positieve uitwerking op de cashflow van uw bedrijf. Bovendien zult u zien dat we 
binnen een maand ruimschoots over dit minimale bedrag zitten dus hoeft u zich hier geen 
zorgen om te maken.  

Het lijkt erop dat dit mijn personeel een hoop tijd gaat kosten en dat bevalt me niet zo.  

Het klopt inderdaad dat uw magazijnpersoneel meer orders moet gaan verwerken in dit 
geval. Om dit goed te maken kunnen we de verzending zelf regelen of een kleine bijdrage 
per order betalen.  
Ik zie niet hoe dit mij iets op gaat leveren als leverancier.  

Dit is absoluut een prachtige kans voor ons beide! Als u kiest voor ons bedrijf als distributeur 
dan kunnen we:  

- Uw producten aanbieden aan nieuwe klanten binnen onaangesproken  

markten - Zorgen voor een stabiele en betrouwbare cashflow - Het marktaandeel 
van uw merk en producten vergroten - We geven u de mogelijkheid om 
overtollige voorraad snel door te  

verkopen wanneer dit nodig is omdat onze website en het aanbod volledig aan te passen is. 
Wanneer u voor dergelijke producten een aantrekkelijke prijs vraagt dan zorgen wij dat u 
binnen de kortste keren door de overtollige voorraad heen bent - Alle orders worden direct 



betaald, dit heeft een positieve uitwerking op uw  

cashflow en u hoeft zich bij ons niet druk te maken over achterstallige betalingen  

Ik ben erop tegen onze producten aan te bieden op basis van het dropship model.  

Op dit moment beschikken we nog niet over de capaciteit om onze producten in voorraad te 
nemen. Echter hebben ervaren hoe succesvol deze manier van leveren kan zijn in de praktijk 
dus ben ik ervan overtuigd dat we dit model ook voor uw bedrijf kunnen laten werken. Wanneer 
we in de toekomst over voldoende vermogen en middelen beschikken dan is het zeker mogelijk 
om uw producten in onze eigen voorraad op te nemen.  

Om ons merk te kunnen vertegenwoordigen moet ik zeker weten dat jullie 
uitzonderlijke klantenservice leveren.  

Ons bedrijf doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de support die we op de website 
aanbieden van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Wanneer u ons voorziet van 
gebruikshandleidingen, veelgestelde vragen en documentatie over het oplossen van problemen 
met betrekking tot de producten. Dan zorgen wij er op onze beurt voor dat iedere 
supportmedewerker wordt opgeleid om de klant in al zijn behoeften te voorzien.  

We streven ernaar om onze klanten voor, tijdens en na de aankoop de voorzien van alle 
benodigde informatie en hulp. Mocht het ooit voorkomen dat we geen antwoord kunnen geven 
op een vraag dan nemen we contact op met uw bedrijf om ervoor te zorgen dat de vraag 
alsnog beantwoord wordt.  

We nemen helaas geen nieuwe aanbieders voor onze producten aan.  

Het is ons doel om uw omzet dit jaar nog te laten groeien. Heeft u plannen om dit te realiseren 
buiten uw huidige afnemers? [Wacht op een reactie]  

Nou, _____ [Naam gesprekspartner], wij willen er graag bijdragen aan het direct verhogen van 
uw omzet. Wanneer u ervoor kiest om met ons te werken gaan wij dit jaar nog ervoor zorgen 
dat uw omzet groeit. We zijn toegewijd om dit doel nog in het huidige jaar te realiseren.  

Tips & Tricks  
Neem deze lijst door wanneer je er tegenop ziet om leveranciers te gaan 
benaderen. Hier volgen enkele waardevolle tips die je helpen bij het binnenhalen 
van leveranciers voor jouw business.  



Wie heb je tegenover je Onthoud dat het de taak is van je gesprekspartner om geschikte 
verkopers te vinden voor hun product en om hun merk te vertegenwoordigen. Het is dus aan 
jou om hen ervan te overtuigen dat jij hier geschikt voor bent. Vertel dus waarom je het merk 
juist kunt vertegenwoordigen en waarom ze jou moeten kiezen als online aanbieder.  

Research Om goed te kunnen vertellen over waarom je het merk van jouw leverancier goed 
kunt vertegenwoordigen is het belangrijk om hier onderzoek naar te hebben gedaan. Je moet 
kunnen vertellen waarom dit merk uniek is en dat je de waarde hier van inziet.  

Enthousiast Laat duidelijk merken hoe enthousiast je bent over het merk en de producten. Hoe 
beter jij de leverancier ervan overtuigt dat je staat te springen om met zijn producten aan de 
slag te gaan hoe groter de kans is dat hij je aanvraag goedkeurt. Daarnaast heeft de persoon 
waarmee je spreekt waarschijnlijk dagelijks saaie telefoongesprekken, wanneer jij je hiervan 
kunt onderscheiden sta je al meteen 1-0 voor!  

Pre-mailen Alhoewel het beter is om direct te bellen kun je er ook voor kiezen om eerst een 
mail te sturen met de vraag om een telefonische afspraak in te plannen. Houd in dat geval 
rekening met de agenda van de leverancier en pas je aan zijn wensen aan. Op deze manier 
laat je zien dat je hem serieus neemt en dat je er alles aan doet om hem te spreken en je 
aanbod voor te leggen. Hier is het belangrijk dat je zo snel mogelijk reageert op een mail die je 
ontvangt van de leverancier. Hierdoor laat je zien dat je er bovenop zit en snel aan de slag wilt.  

Een leugen om eigen bestwil Wat betreft het groter maken van je business dan het werkelijk 
is; doe het niet! Je kunt beter lekker jezelf blijven en met een eerlijk verhaal komen dan dat je 
jouw situatie verdraait. Wanneer de leveranciers daar achter komen zal het niet lang duren voor 
de hele niche dit weet.  

Klantenservice Iedere leverancier heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in het opbouwen van 
hun merknaam. De grootste achtst voor hun is dat jij deze naam schade aanbrengt  
door slechte klantenservice te bieden. Door extra te benoemen hoe belangrijk dit voor je bedrijf 
is verklein je de kans dat de leverancier je om deze reden afwijst.  

Spelling Let bij ieder contact goed op je spelling! Een foutje is zo gemaakt en kan het 
verschil betekenen tussen afgewezen of goedgekeurd worden. Door nette en professionele 
mails te sturen met correcte spelling en grammatica kom je over als een serieuze kandidaat.  


