
Doel e-mail: Kennis laten maken met jou en je bedrijf 

Vertel je why: wat maakt dat je dit werkt doet. Waarom is dit zo belangrijk voor je. En wat zie dat je 
werk oplevert voor jouw klanten. Hou altijd de struggles van jouw ideale klant in je achterhoofd en 
speel hier op in met jouw eigen verhaal.

Werk ook toe naar de waarde die je in e-mail 3 gaat geven.

Voordat je aan de slag gaat met jouw funnel is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijk hebt wat het 
doel is van jouw funnel.

Wil je jouw hoofdproduct/dienst verkopen via deze funnel? Of wil je ze leiden naar een goedkoper 
product/dienst of een call met jou?

Belangrijk:
Dit is echt een basis funnel! Vaak zie je dat funnels die leiden naar een hoger geprijsd betaald product 
toewerken naar een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of dat er meer waardemails worden 
toegevoegd vóórdat er een aanbod gedaan wordt. 

Wat is het doel van jouw funnel?
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Weggever leveren (direct sturen)

Doel e-mail: Gratis weggever leveren en nogmaals vertellen wat het resultaat is

In deze e-mail bedank je ze voor de interesse in jouw weggever en benadruk je nogmaals wat het 
resultaat is wat ze hiermee gaan bereiken. 

DAGEN

Voorstellen

Waarde delen

Doel e-mail: Waarde delen en daarmee meer like & trust opbouwen

In deze e-mail ga je waarde delen. Pak er weer de pijnpunten bij én bekijk welke stappen jouw ideale 
klant moet zetten om van A naar B te komen. Wat is een logisch vervolg op jouw weggever én sluit 
aan bij jouw hoofd product/dienst? Zorg dat je waarde deelt die hierop aansluit. 



Doel e-mail: Aan de hand van resultaten van anderen bijvoorbeeld jouw product/dienst introduceren

In deze e-mail ga jij jouw product/dienst introduceren die je bepaalt hebt. Dus dit kan een 
laaggeprijsd product zijn maar ook een gratis kennismakingsgesprek/strategiesessie of hoe je het 
ook noemen wil.

Maak gebruik van social proof. Deel resultaten/reviews van anderen om te laten zien welke 
resultaten bereikt worden met jouw product/dienst. 

Focus op het RESULTAAT wat zij ook kunnen bereiken wanneer zij aan de slag gaan met jouw 
product/dienst. 

Geen tijd
Geen geld
Geen haast
Geen probleem/noodzaak zien
Geen vertrouwen

Doel e-mail: Duidelijkheid creëren wie jouw ideale klant is (en wie niet)

In deze e-mail ga je alle belemmerende overtuigingen tackelen. Verzin alle redenen waarom iemand 
geen gebruik wil maken van jouw gratis call of jouw product/dienst of wat dan ook en tackel ze een 
voor een.

Veel voorkomende bezwaren zijn:
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Introductie product/dienst

DAGEN

Bezwaren tackelen

Vaakgestelde vragen

Doel e-mail: Eventuele vragen beantwoorden

Stel voor jezelf een FAQ op. Wat zijn vragen die jouw ideale klant kan hebben over jouw 
product/dienst? Zet dit op een rijtje en behandel dit in deze e-mail.



Je biedt vanuit een DM gesprek aan om iemand jouw e-book vol tips toe te sturen omdat je denkt 
dat het zo onwijs gaat helpen. Dán is deze mailfunnel perfect. Bij deze mensen heb je al wat 
know-like-trust opgebouwd dus deze mailtjes kunnen al voldoende zijn om ze te laten inzien 
'YES, dit wil ik!'
Je adverteert op jouw gratis e-book wat betekent dat mensen die jou nog NIET kennen je e-book 
ontvangen. Puur door een aantal mailtjes en een e-book gaan ze je echter niet voldoende leren 
kennen om direct iets te kopen. Dus dan is het belangrijk dat je het volgende doet:

Je past het e-book aan naar bijvoorbeeld een masterclass (wat sneller know-like-trust 
opbouwt)
Je voegt extra mails toe in de funnel waarin je nog meer waarde deelt én waarin je 
bijvoorbeeld ook een video toevoegt of een podcast aflevering (ook dit bouwt sneller know- 
like-trust op)
Je verwijst in je mailtjes ook direct naar je Instagram/Podcast en probeert ze echt aan te 
sporen om je daar ook te volgen (zodat je weer sneller know-like-trust opbouwt)

Nogmaals: dit is een basis funnel! Deze is geschikt om in te zetten bij publiek wat jou al een 
beetje kent maar minder geschikt wanneer je bijvoorbeeld gaat adverteren op je e-book. Want dan 
kom je onder de aandacht bij volledig koud (mensen die jou niet niet kennen) publiek en is er méér 
nodig om ze de fases van know-like-trust te laten doorlopen dan deze mailtjes. Ik ga je een aantal 
voorbeelden geven:

1.

2.

Er zijn dus ontzettend veel manieren om jouw funnel in te zetten. 

Resultaten (deel ook resultaten van anderen)
Redenen om dit NU te doen
Geef aan dat dit de laatste kans is om bijvoorbeeld gratis of voor deze korting te starten
Pijnpunten waar jouw ideale klant nu mee zit en hoe jij ze helpt om dit op te lossen

Doel e-mail: Laatste kans om jouw ideale klant te overtuigen

In deze mail benadruk je nogmaals de:
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Laatste kans

Belangrijk!

Zelf gebruik ik Mailblue als e-mailprogramma. Een enorme aanrader. Als je hier 
mee aan de slag wil kun je deze link gebruiken voor een gratis trial periode. 

Gratis trial mailprogramma

https://login.mailblue.nl/register/trial?ref=08da7fce-1d17-4045-8ae6-396dfd733248

