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Beste lezer, 

 

Fijn dat je de moeite hebt genomen om je in te schrijven voor mijn gratis E-zine.  

 

Omdat je je hebt ingeschreven voor mijn gratis E-zine op www.vdfsales.nl ontvang je naast het  

e-book “17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie” hierbij het e-book  

“3 onderscheidende openingszinnen voor je acquisitiegesprek”. Op deze manier wil ik je een 

vliegende start geven aan je acquisitie activiteiten. 

 

Een van de lastigste onderdelen bij telefonische acquisitie is de opening. Je moet iets zeggen 

waarmee je de interesse van een prospect prikkelt. Het verdere verloop van het gesprek hangt 

hiervan af.  

Je prikkelt de interesse van een prospect niet met de volgende standaard introducties: 

 Ik heb u een brief gestuurd en ik ben benieuwd wat u er van vindt….? 

 Ik wil u iets belangrijks vertellen….   

 Ik heb een schitterend aanbod voor u...   

 Ik zou graag een afspraak met u willen maken… 

Met bovenstaande introducties ga je te veel van jezelf uit. De meeste prospects zijn helemaal niet op 

zoek naar je product of dienst en wijzen je meteen af zodra je iets zegt dat ook maar enigszins naar 

een aanbod ruikt. 

 

Om je op weg te helpen wil ik je in dit e-book drie onderscheidende openingszinnen geven die 

pakkend, actueel en origineel zijn en die je kansen vergroten. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Vincent de Fretes 

 

www.vdfsales.nl 

http://www.vdfsales.nl/
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Mits je het goed uitvoert is telefonische acquisitie voor veel branches, producten en diensten nog 

steeds een van de kortste wegen naar nieuwe klanten. Er zijn veel ondernemers die een negatieve 

associatie hebben bij telefonische acquisitie. Dit komt onder andere doordat ondernemers slechte 

openingszinnen gebruiken. De openingszinnen zijn vaak saai, standaard en in sommige gevallen 

opdringerig.  

 

Je kans op succes is nihil met een niet werkende openingszin.  

Speel in op een brandend probleem dat mogelijk bij je prospect leeft.  

Veel ondernemers hebben hier grote moeite mee omdat ze gewend  

zijn te denken in oplossingen en de voordelen van deze oplossingen.  

Maar zeg nou eens eerlijk, ben jij geïnteresseerd in een oplossing  

wanneer je meent geen probleem te hebben? Vast niet.  

 

Stel daarom eerst een probleem aan de orde. Dit kun je doen door je  

telefonische acquisitiegesprek te openen met een van de volgende  

zinnen: 

 

1. Uit recent onderzoek blijkt dat veel organisaties last hebben van (probleem). Op welke 

manier gaat u daar als organisatie mee om? 

 

2. Veel organisaties vinden het moeilijk om (probleem). Ik heb een aantal interessante ideeën 

om (resultaat), mag ik u hierover een aantal vragen stellen? 

 

3. Recent hebben we een aantal organisaties in uw branche geholpen met (probleem), een veel 

voorkomend probleem. Ik ben erg benieuwd of deze aanpak ook voor uw organisatie van 

toegevoegde waarde kan zijn. Mag ik u in dit verband een aantal vragen stellen? 

 

Je kunt bovenstaande openingszinnen gebruiken maar doe het vooral op je eigen manier, een manier 

waar je je lekker bij voelt. Het gaat om lef, creativiteit, oprecht achter je product of dienst staan en 

doorzettingsvermogen. En bedenk dat als je bij het gebruiken van bovenstaande openingszinnen 

weerstaand voelt, je gewoon aan het leren bent. 

 

 



3 onderscheidende openingszinnen voor je acquisitiegesprek 
 
 

© Vincent de Fretes                    www.vdfsales.nl                  Twitter: @VincentdeFretes 
 

Over Vincent de Fretes 

 

In de loop der jaren heb ik diverse organisaties mogen ondersteunen met op het gebied van 

telefonische acquisitie, onder andere in de volgende branches: 

 Educatie, Training & Kennisoverdracht 

 Catering 

 Financiële dienstverlening 

 ICT 

 Marketing & Communicatie 

 Netwerk- en ondernemersverenigingen 

 Overheid 

 Personele dienstverlening 

 Zakelijke dienstverlening 

 Zorg 

Via Twitter deel ik ook tips en belangrijke informatie over telefonische acquisitie.  

Je kunt me gemakkelijk vinden en volgen via het Twitteraccount @VincentdeFretes.    

 

Wil je jouw inzichten, actiepunten en voortgang delen?   

 

Ik hoor heel graag welke inzichten voor jou het meest waardevol waren uit dit e-book. Je kunt dit 

delen op mijn blog via www.vdfsales.nl. Wellicht heb je een vraag over je huidige manier van 

acquisitie. Deze kun je eveneens op mijn blog stellen, waarbij ik persoonlijk naar je zal reageren.     

En dan nu: aan de slag!  

Heel veel succes met het maken van gekwalificeerde afspraken.  

 

Met vriendelijke groeten,   

 

 
 

Vincent de Fretes 

 

www.vdfsales.nl     

 

P.S.: Ken jij nog mensen voor wie deze informatie ook waardevol is, bijvoorbeeld een vriend kennis, 

relatie of andere ondernemer(s)? Deel dit e-book dan ook gerust met hen via Twitter, LinkedIn, 

Facebook of via een mailtje. Ze zullen dit erg waarderen, alvast bedankt! 

http://www.vdfsales.nl/

