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Intro 

Nu alle salons de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten in verband met de CoronaCrisis 
ontstaan er wel weer leuke andere opties om extra geld in de kassa te krijgen. Eén daarvan is 
om tegoedbonnen aan je klanten te verkopen die zij in het komende jaar bij jou in de salon 
weer kunnen besteden. We hebben verschillende opties voor jou verzameld om tegoedbonnen 
te verkopen.  

Bang dat je de tegemoetkomingen van de overheid dan niet meer krijgt? Tegoedbonnen zijn 
kruisposten. De inkomsten die je nu krijgt worden pas als omzet gezien als de tegoedbon 
ingeleverd wordt. Dus hier hoef je je geen zorgen om te maken. Dus verkopen die 
tegoedbonnen zodat je nu geld in de kassa hebt. 

  



 

Stap 1: Bepaal de soort tegoedbon voor je klant 
Je klant wil je vast graag helpen. Want ook je klant vindt het heel fijn als ze straks weer bij jou 

terechtkomen. Onderstaand twee soorten tegoedbonnen die je aan je klant kan verkopen. We 

adviseren om 1 van de twee te kiezen om duidelijkheid te scheppen bij je klanten: 

1. Koop een tegoedbon van € 20 of een ander bedrag 

a. Deze tegoedbon kan heel 2020 ingeleverd worden bij jou in de salon 

2. Koop een tegoedbon van € 20 en je ontvang er € 5 extra waarde bovenop 

a. Dus de klant krijgt dan € 25 aan waarde op de tegoedbon 

b. Deze tegoedbon kan heel 2020 ingeleverd worden bij jou in de salon 

  

Stap 2: Vertel je klanten erover 

• Stuur ze een bericht vanuit het systeem (Hoe dat moet? Klik hier) 

• Plaats een bericht je op je website, Voorbeeld: klik hier. 

• Plaats een bericht op Facebook & Instagram 

  

Stap 3: Hoe koopt een klant de tegoedbon bij je? 

1. Je klant stuurt je een bericht via e-mail of belt je. 

2. Jij rekent de tegoedbon af in het Da Vinci Systeem. Klik hier hoe je dat moet doen. 

3. Je klant krijgt automatisch uit het Da Vinci Systeem een factuur om te betalen. 

4. Jij stuurt je klant de cadeaubon per mail, hieronder zie je een voorbeeld van de bon. 

https://www.graaghelpen.nl/corona-tegoedbon
http://www.davinciforhair.nl/corona
https://www.graaghelpen.nl/corona-tegoedbon


 

 
 

 

Stap 4: Je klant komt in je salon met de tegoedbon 

Zodra je salon weer open is komt je klant natuurlijk terug bij jou in de salon met de tegoedbon. 

• Hoe je dat afrekent in het Da Vinci programma? Dat vind je hier (scroll naar beneden) 

  

Waarom zou je tegoedbonnen verkopen? 

• Je hebt nu geen inkomsten van behandelingen/klanten. Dus alle beetjes zijn welkom 

• Klanten die een tegoedbon kopen die geven jou de garantie dat zij als je salon weer 

open mag sowieso bij je terugkomen en niet bij een andere salon naar binnen gaan 

• Het verkopen van tegoedbonnen zorgt voor een extra contact-moment met je klant 

  

  

https://www.graaghelpen.nl/corona-tegoedbon


 

Hoe kan je tegoedbonnen verkopen aan je klanten? 

Dat kan op 3 manieren: 
 

Optie 1: Regel het via het Da Vinci programma 

• Dit betekent dat je zelf een mail moet sturen 

• Dit betekent dat je zelf een afrekening doet in het programma 

• Klik hier voor de uitleg 

 

Optie 2: Maak een pagina aan op www.SteunMijnSalon.nl 

• Je kan hier gratis een pagina aanmaken 

• Per verkochte voucher betaal je € 1,50 

o Ben je Da Vinci klant? Dan betaal je slechtst € 1 

o Die € 0,50 sponsoren wij voor jou. 🙂 

• Klik hier om je aan te melden. 

o Ben je Da Vinci klant? Mail ons dan voor de speciale link voor de korting 

• Klik hier voor een voorbeeld pagina van onze eigen salon 

Voorwaarden van SteunMijnSalon 

• Bij dit platform zijn de tegoedbonnen die je verkoopt alleen bij jouw salon ingeleverd 

worden 

• 1 keer per week ontvang je de inkomsten van de verkochte bonnen 

 

Optie 3: Maak een pagina aan op www.SupportYourSalon.com (initiatief van 

Keune) 

• Je kan hier gratis een pagina aanmaken 

• Per verkochte voucher betaal je € 0,29 

• Wil je je aanmelden? Klik hier 

• Klik hier voor een voorbeeld pagina van onze eigen salon 

Voorwaarden van SupportYourSalon 

• De tegoedbonnen die je via dit platform verkoopt zijn 1 jaar geldig na aankoop. 

• Mocht een andere salon onverhoopt failliet gaan, dan kunnen klanten tegoedbonnen 

inleveren bij jouw salon waar geen inkomsten tegenover hebben gestaan. 

• 1 keer per weer ontvang je de inkomsten van de verkochte bonnen 

https://dvi.nl/tegoedbonnen-voor-je-klanten/
http://www.steunmijnsalon.nl/
https://steunmijnsalon.nl/salon-aanmelden/
https://steunmijnsalon.nl/salon/da-vinci-for-hair/
http://www.supportyoursalon.com/
https://www.supportyoursalon.com/nl-nl/join
https://www.supportyoursalon.com/nl-nl/voucher/S5e85a9df11b366.47858463

