
CHECKLIST  
BIJLAGEN OFFERTE-(BRIEF) 

 

 

 

 

 

 

 

NIET VERGETEN 

☐ Verwijs in je offertetekst naar belangrijke details in de bijlagen. Bijvoorbeeld: ‘Voor onze algemene 

voorwaarden verwijs ik naar de bijlagen.’  

☐ Maak onderaan de brief, op de laatste pagina, een opsomming van alle bijlagen. Bijvoorbeeld: ‘

Bijlagen: algemene voorwaarden, ontwerptekening en bedrijfsbrochure.’ 

☐ Accentueer details in de bijlagen die voor deze specifieke klant belangrijk zijn en die zijn aandacht 

hebben of vragen.  

☐ Gebruik hiervoor markeerstiften. 

☐ Onderstreep of voeg duidelijke markeringen toe (zoals een pijl). 

☐ Schrijf er een persoonlijke opmerking bij. 

☐ Gebruik post-it notes. Start met de aanleiding van het gesprek c.q. de situatiebeschrijving. 

AAN WELKE BIJLAGEN MOET JE ZOAL DENKEN? 

Pas onderstaande lijst aan je eigen situatie aan en vink bij elke offerte aan welke bijlagen je moet 

meesturen. Zo vergeet je niets. 

☐ Productspecificaties en producteigenschappen  

☐ Technische omschrijving  

☐ Tekeningen en modellen  

☐ Berekeningen 

☐ Bedrijfsbrochure  

☐ Folders  

☐ Tevreden klanten/referenties/testimonials 

☐ Foto’s, grafieken en andere illustraties ter ondersteuning van je argumentatie.  

☐ Krantenknipsels met positieve berichten 

☐ Testresultaten 

☐  Algemene voorwaarden 

☐ Verkoopvoorwaarden 

☐ Leveringsvoorwaarden  

☐ Betalingsvoorwaarden 

☐  ………………………………………………………………………………………………………… 

☐  ………………………………………………………………………………………………………… 

☐  ………………………………………………………………………………………………………… 

☐  ………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Moet ik mijn offerte eens laten nalezen en/of laten herschrijven? Doe de Offertecheck®. 

 

 

 

Je maakt een offertebrief. Die moet goed en snel leesbaar zijn voor 
de klant. Dus veel informatie neem je op in de bijlagen. Pas deze 
checklist aan je eigen situatie aan en vink bij elke offerte alle punten 
wel/niet af. Zo vergeet je niets. 

https://www.offertewegwijzer.nl/persoonlijke-offerte-met-post-it/
https://www.offertewegwijzer.nl/doe-de-offertecheck/
https://www.offertewegwijzer.nl/


 

 

HOU OFFERTEWEGWIJZER ONLINE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBBEN DEZE CHECKLIST EN DE ANDERE 

OFFERTETIPS JE VERDER GEHOLPEN?  

KLIK HIER EN DOE EEN VRIJWILLIGER VIA IDEAL. 

Heb je profijt gehad van de tips en adviezen van Offertewegwijzer?  
 

Help dan om de website in stand te houden door een kleine vrijwillige 
bijdrage te doen. Dan kan heel eenvoudig door op onderstaande 
doneerknop te klikken. De betaling loopt dan (veilig) via iDeal. 

https://bit.ly/34ggAnc
https://www.sisow.nl/sisow/ideal/resthandler.ashx/TransactionRequest?execute=true&returnurl=https%3a%2f%2fwww.model-verwerkingsregister.nl%2f&merchantid=2538116338&amount=250&purchaseid=Donatieknop01&entrancecode=Donatieknop01&description=Vrijwillige+donatie+Offertetips&currency=&sha1=702a0710671d3831e622ad6009ef52518f401f1b
https://www.sisow.nl/sisow/ideal/resthandler.ashx/TransactionRequest?execute=true&returnurl=https%3a%2f%2fwww.model-verwerkingsregister.nl%2f&merchantid=2538116338&amount=250&purchaseid=Donatieknop01&entrancecode=Donatieknop01&description=Vrijwillige+donatie+Offertetips&currency=&sha1=702a0710671d3831e622ad6009ef52518f401f1b
https://bit.ly/34ggAnc
https://www.sisow.nl/sisow/ideal/resthandler.ashx/TransactionRequest?execute=true&returnurl=https%3a%2f%2fwww.model-verwerkingsregister.nl%2f&merchantid=2538116338&amount=250&purchaseid=Donatieknop01&entrancecode=Donatieknop01&description=Vrijwillige+donatie+Offertetips&currency=&sha1=702a0710671d3831e622ad6009ef52518f401f1b
https://www.offertewegwijzer.nl/
https://www.sisow.nl/sisow/ideal/resthandler.ashx/TransactionRequest?execute=true&returnurl=https%3a%2f%2fwww.model-verwerkingsregister.nl%2f&merchantid=2538116338&amount=250&purchaseid=Donatieknop01&entrancecode=Donatieknop01&description=Vrijwillige+donatie+Offertetips&currency=&sha1=702a0710671d3831e622ad6009ef52518f401f1b

