
HANDLEIDING MAILCHIMP VOOR KAPSALONS 

ONLINE NIEUWSBRIEVEN VERSTUREN 

 
Wat is Mailchimp ? 

Mailchimp is een online hulpmiddel om nieuwsbrieven te creëren en te versturen naar uw 

klantenbestand. Het is een manier om uw bedrijf te promoten, te communiceren met uw 

klanten, acties aan te kondigen enzovoort.  

Waarom Mailchimp gebruiken?   

Wanneer Mailchimp op een correcte manier gebruikt wordt en u frequent genoeg 

nieuwsbrieven verstuurt naar uw klantenbestand, kan het uw bedrijf helpen om: 

 Klanten op de hoogte te houden van nieuwigheden en acties 

 Klantenloyaliteit te verhogen van reeds bestaande klanten 

 Meer bezoeken te genereren in uw salon 

 

Enkele cijfers 

 24% van alle verzonden e-mails worden in het eerste uur geopend. In het tweede uur 

is dit nog maar 9,5% en in het derde uur nog maar 6,33%. Timing is dus key!* 

 

 Het beste moment om een e-mail te versturen is om 8 uur ’s ochtends of 2 uur in de 

namiddag.* 

 

*Bron: E-MAILMARKETING Hans Smellinckx,Tamara Gielen 

 



MAAK EEN NEWSLETTER IN 5 EENVOUDIGE STAPPEN 

 

STAP 1: Wat heb ik nodig om te beginnen? 

Om te beginnen met het opmaken van een nieuwsbrief in mailchimp is het handig om te 

beschikker over onderstaande zaken: 

 Uw computer/laptop  

 Weten wat u wil communiceren naar uw klanten toe (een wedstrijd, een leuke actie, 

een event, nieuwe producten...) 

 ... 

 

STAP 2: creër een Mailchimp account 

Ga naar: https://login.mailchimp.com/signup/  

Vul een e-mailadress, gebruikersnaam (username) en wachtwoord in om aan de slag te gaan. 

 

 

Nadat u uw account gecreërd hebt, ontvangt u een confirmatiemail in uw mailbox.  

Ga naar uw inbox en activeer uw account. 

https://login.mailchimp.com/signup/


 

Vervolledig vervolgens uw gegevens:  

 voornaam, achternaam 

 naam van uw kapsalon, de URL van uw website 

 uw adresgegevens 

 koppel uw sociale media aan MailChimp 

 

 

 

 

 



STAP 3: Maak een e-maillijst aan 

Om uw klanten te bereiken via mail is het natuurlijk van belang om een (uitgebreid) e-

mailbestand te hebben.  

 TIP: leg een lijstje aan uw kassa waar klanten bij het afrekenen hun voornaam, naam 

en e-mailadress kunnen opschrijven. Vertel hen duidelijk waarom het voordelig kan 

zijn om hun gegevens achter te laten.  

 Bijvoorbeeld: “Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuwe producten en 

exclusieve kortingen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief” 

 

 Deze gegevens kan u vervolgens in een excelbestand voegen.  

 
 

Nu bent u klaar om uw klantenlijst aan te maken in MailChimp.  

 Op de homepage van MailChimp krijgt u deze opstelling te zien. Ga vervolgens naar 

“lists”  

 



 Klik vervolgens op “Create list” om een nieuwe lijst te creëren  

 

 

 

 Vul details in over uw e-maillijst 

o List name = de naam die u aan uw bestand wil geven 

o Default From email adress = het e-mailadres waaruit de mail verzonden wordt 

en waarop uw ontvangers kunnen reageren – dit is het e-mailadress van uw 

kapsalon of uw persoonlijk e-mailadres 

o Default From name = de naam van de afzender – dit is dus de naam van uw 

Salon 

o Remind people how they signed up to your list = vertel kort aan uw klanten 

waarom ze de newsletter weeral krijgen. Vermeld ook altijd duidelijk dat ze 

zicht allentijde kunnen uitschrijven uit de lijst 

 

 



 Wanneer u uw mailinglist aangemaakt hebt, is het tijd om uw contactpersonen te 

importeren naar het systeem. Dit gaat zoals eerst gezegd het gemakkelijkst via een 

Excel-bestand. 

 

 

 

 Kopieer vervolgens de gegevens van uw klanten in het hiervoor bestemde vak 

 



 

 

 

 Duid vervolgens aan welke rijen welke naam krijgen bv. Voornaam, naam en e-

mailadres  

 



 

 

Na deze stap heeft u uw klantenbestand aangemaakt. U bent dus helemaal klaar om een 

newsletter samen te stellen. 

TIP: hou uw klantenbestand up-to-date zodat u zoveel mogelijk (terugkerende) klanten kan 

bereiken met uw nieuwsbrieven.  

 

STAP 4: Maak een newsletter!  

Nu dat u uw profiel heeft aangemaakt en een bruikbaar klantenbestand heeft, zijn we klaar 

om te beginnen aan de opmaak van de newsletter zelf. 

 

 



 

 Geef uw e-mailcampagne een naam (bv. Newsletter april) 

o De naam van uw campagne is enkel zichtbaar voor u, niet voor de ontvangers 

 

 Begin met het opbouwen van uw mail - klik op “design e-mail” 

 

 



 Kies vervolgens een thema uit dat u wenst te gebruiken 

 De featured thema’s zijn zeer gemakkelijk in gebruik aangezien deze reeds 

voor u opgebouwd zijn. Het enige dat u nog hoeft te doen is uw afbeeldingen 

en tekst invoegen! 

 

 Om uw logo in te voegen klik je op het potloodje  

 Druk vervolgens op “replace” en upload uw logo 

 Sla je aanpassingen op 

 

 

 

 

 



 Geef uw nieuwsbrief een titel 

 Klik weer op het potloodje of dubbelklik op de titel die er nu al staat 

 Typ de titel die u wenst 

 Druk weer op “save en close”  

 

 Voeg een foto toe die gerelateerd is aan uw aanbieding/actie/services... 

 Dit is hetzelfde principe als wanneer u uw logo toevoegde 

 

TIP: heeft u geen professionele foto’s ter beschikking of weet u niet goed welke foto’s u 

moet invoegen in uw mail? Gebruik dan zeker en vast visuals vanuit onze mediatheek: 

http://www.medialorealpro.be/  

 

 Geef wat uitleg bij uw aanbieding/actie/services 

 Dit is hetzelfde principe als wanneer u uw titel toevoegde 

 

 Maak een link naar uw website zodat ze u kunnen contacteren, inspiratie kunnen 

opdoen enzovoort. 

 Geef de knop een naam (bv. Bezoek onze website/ Kom meer te weten / 

Ontdek het hier...) 

 Voeg de link van uw website in 

 Druk op save & close 

 

 U kan ook bepaalde blokken verwijderen indien u dit wenst 

 Hiervoor klikt u niet op het potloodje, maar op het vuilbakje  

 

 Om uw mail op te slaan drukt u op “Save & Close” 

 

 

http://www.medialorealpro.be/


STAP 5: verzend uw newsletter! 

Eenmaal uw mail is aangemaakt, is het tijd om uw mail te verzenden! 

 Selecteer naar wie u uw mail wil versturen (uw klantenbestand) 

 Klik op Add Recipients 

 Selecteer uw klantenbestand 

 Druk op “Save” 

 

 

 Vul in wie de afzender is  

 Vul uw naam, of die van uw salon in  

 Vul uw e-mailadres in 

 



 

 

 Geef uw mail een aantrekkelijk onderwerp bv. : 

 Ontdek het product van de maand 

 Geniet van ongelooflijke kortingen 

 Profiteer van onze Salon Exclusif deal 

 ... 

 

 

 

 

 

 



 Verstuur uw mail onmiddelijk of plan hem in de toekomst 

 Wanneer u op “Schedule” klikt kan u uw mail programmeren op een tijdstip 

naar keuze 

 Wanneer u op “Send” klikt verzendt u de mail onmiddelijk 

 

 

 

 

 

Proficiat! U hebt uw eerste, en hopelijk niet laatste nieuwsbrief verzonden! 


