
Het Succes Sales Script  
 
Dit script is een veelgebruikt en bewezen succesvolle methode om jouw klant van 
geinteresseerd naar de aankoop of samenwerking te laten overgaan.  
 
Een aantal keer goed doorlezen en oefenen is aan te raden. De tekst in dit script geldt als 
voorbeeld en dien je zelf nog aan te passen naar jouw persoonlijke situatie. Verkopen via 
telefoon of één op één vereist net weer even een andere aanpak. De basis zoals hieronder 
aangegeven blijft bij elke vorm van verkoop hetzelfde. Je wilt weten wat de klant precies wilt 
om deze zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
 
De belangrijkste stappen en het doel van dit script zijn in het kort:  
-Duidelijk uitleggen hoe het gesprek gaat verlopen en de leiding nemen.  
-Uitvinden waarom de klant bij jouw terecht is gekomen 
-Situatie begrijpen van de klant 
-Probleem en pijnpunt vinden bij de klant en deze laten voelen  
-Controle door de klant uit handen laten geven  
-Emotie en begrip tonen 
-Vraag om hulp bij de klant erkennen en toestemming krijgen te helpen 
-Jouw aanbod en prijs  
 
Voorbereiding op het gesprek  
Indien het verkoop gesprek plaatsvindt per telefoon: 
• Zorg dat je in een rustige ruimte bent voor het gesprek  
• Gebruik een koptelefoon zodat jouw handen vrij zijn voor het maken  
  van aantekeningen en uitingen  
• Neem indien mogelijk het gesprek op als training voor jezelf  
• Print alle vragen uit en houdt ze dichtbij  
• Zorg voor een pen en kladpapier  
• Zorg dat jouw computer uit is  
• Verwijder bij jezelf alle verwachtingen van een JA, maar probeer zoveel mogelijk  
  duidelijkheid te krijgen  
• Maak jezelf los van alle emoties van de dag en blijf rustig en gefocust  
• Zorg dat je het juiste telefoonnummer hebt en begin te bellen op de minuut van de  
  afgesproken tijd/of zorg dat je op de afgesproken tijd contact hebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deel 1  
Vertel hoe het gesprek gaat lopen / geef een introductie en neem de leiding  
Oke, dit is hoe het gesprek zal gaan. Ik zal beginnen met het stellen van een aantal vragen 
over jou / jouw bedrijf zodat ik een goed beeld heb van wat jij wilt / doet. Wanneer ik denk 
dat ik jou kan helpen / wanneer wij goed zouden kunnen samenwerken, dan zal ik uitleggen 
wat ik voor jou kan betekenen en hoe het allemaal werkt. Wanneer jij alle informatie hebt 
kun jij een beslissing nemen. (Wacht op een oké voordat je verder gaat)  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
 
Deel 2 
Uitvinden waarom de klant bij jou terecht is gekomen 
Oké…., vertel mij wat jouw motivatie / reden is om de tijd te nemen om met mij dit gesprek te 
hebben / waarom jij hier bij mij bent gekomen?  (graaf dieper wanneer er geen duidelijke 
reden uitkomt) Vraag door met bijv: Wat bedoel je met…….? Vertel mij daar eens meer 
over…….? Waarom denk je dat dit probleem bestaat? Wat heb je allemaal zelf geprobeerd 
om dit op te lossen? Hoelang is deze situatie al zo?  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 3  
Begrijp de huidige situatie  
Oké waar ben jij nu naar op zoek? Oké en heb jij al vaker hiervoor iemand gezocht / 
benaderd? Waarom zoek jij iemand hiervoor? Wat wil jij dat de uitkomst is?  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 4  
Informatie verzamelen en pijnpunt vinden (erg belangrijk) dit gaat over de wens en 
behoefte 
Welke problemen heb jij nu waardoor jij naar mij toe komt? Heb je geprobeerd dit zelf op te 
lossen? Waarom is dit nog niet gelukt? (Zorg ervoor dat je een duidelijk en eerlijk antwoordt 
krijgt op deze laatste vraag voordat je verder gaat. Je wilt weten hoe het ervoor staat en 
waar hij/zij naartoe wilt)  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 5  
Controle uit handen geven (laat de klant voelen dat hij jou hierbij nodig hebt) 
Ok….., dus op dit moment wil jij ….../ ben jij op zoek naar….  
Wat houdt jou tegen om dit zelf te bereiken? Waarom is dit nog niet gelukt? 
 
Wacht op één van deze antwoorden voordat je verder gaat:  
1. Heb zelf de kennis niet.  
2. Wil het sneller.  
3. Wil hulp van iemand die weet wat hij/zij doet, een vakman, specialist. 
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
 



Deel 6  
Betrokkenheid, begrip en emotie (zet alles nog even op een rijtje, laat zien dat jij 
geluisterd hebt naar de klant) 
Ok…,dus momenteel is het ………. (omschrijf de huidige situatie) waarom wil je dit niet 
gewoon zo houden?  
Ok en wanneer dit niet veranderd en zo blijft, heeft dit nog effect op andere gebieden in jouw 
leven/of jouw bedrijf?  
Ok en wanneer wil je dat dit gaat veranderen?  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 7  
Het erkennen van de hulpvraag / het probleem en toestemming om jouw verhaal / 
aanbod te delen met de klant 
Oké…….., ik kan jou hier absoluut mee helpen.  
Zal ik jou vertellen wat ik precies doe? (Wacht op een oké)  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 8  
Vertel wat jouw specialisme is  
Oke, ik ben vakman / specialist in…... en ik help …….. (wanneer jij uitlegt wat jij doet, zorg 
dan dat dit goed klinkt en helemaal aansluit bij het verhaal van de klant, praat in dezelfde 
bewoording. Jouw klant moet denken, dit ben ik, dit gaat over mij) (Daarna..MOND DICHT) 
 Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 9  
Vertel jouw aanbod en leg uit hoe het werkt  
Wanneer het gesprek goed is verlopen zal jouw klant vragen hoe het allemaal werkt. Leg 
globaal uit wat jij allemaal voor hem/haar kan gaan betekenen, geef niet teveel details. Dit 
kan te overweldigend en teveel zijn om in één keer uit te leggen en te snappen voor de 
klant. Hou de focus op de uitkomst / het eindresultaat / wat de klant wil bereiken! Noem nog 
geen prijs! Na jouw verhaal MOND DICHT!  
Pas bovenstaande aan voor jouw bedrijf / situatie en op jouw klanten 
 
Deel 10  
Jouw prijs / aanbod 
Hierover praat je alleen wanneer de klant hier zelf naar vraagt. Dit lijkt misschien raar, maar 
geeft jou als aanbieder meer kracht. Je hebt tot nu toe alleen de focus gelegd op wat de 
klant wil en wat jij kan doen om deze te helpen.  
 
Wanneer de klant vraagt wat het gaat kosten, leg je uit wat jouw prijs is of wat jij rekent of 
hoe jij jouw prijs opbouwt. (Daarna MOND DICHT!! hoe lang het ook duurt. Laat de klant als 
eerste beginnen met praten. Dit is cruciaal!) Hier kun je veel uit opmaken. De klant gaat 
denken en komt zelf met een reactie over jouw aanbod. 
 



Je wacht op een antwoord als: Oke, wat is de volgende stap? Oke, hoe of wanneer kan je 
beginnen? Oke, dat is goed, we gaan ervoor!  
 
Bezwaren  
Wanneer de klant twijfelt of bezwaren heeft, vindt dan uit waar het echt om gaat, vraag door.  
 
Ik heb het geld nu niet - Ik begrijp dat er financiële uitdagingen kunnen zijn, hoe kan ik hierin 
met u meedenken?  
 
Kun je me meer informatie sturen per e-mail - welke info wil je nog?  
 
Ik zal er nog op terugkomen - prima, wanneer denkt u dat dit is? 
  
Ik moet nog even nadenken / thuis bespreken - Nu we elkaar toch spreken, Is er iets wat je 
nog wilt weten waar wij het nog niet over gehad hebben?  
 
Hoeveel tijd heb ik om hierover na te denken? - Hoeveel tijd heb je nodig?  
 
Het mooiste is natuurlijk altijd een JA of een NEE. Twijfel kost tijd en energie. Vindt uit 
waarom iemand bezwaren heeft en zorg dat de klant met voldoende informatie en 
antwoorden weggaat en….een vervolgafspraak op zak om alsnog de deal rond te maken. 
 
SUCCES! 


