
Dit zijn wij 

En dit is wat 
we beloven 
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Energieketen 

. 
Producent 

2002  
MKB, grijze 

stroom en gas 

Produceren van stroom d.m.v. conventionele centrales, 
biomassa, windmolens, waterkrachtcentrales etc. 

Netwerk- 
beheerder 

(regio afhankelijk) 
Verzorgt de aansluiting van de klant, huur van de meter en 
de feitelijke levering via het netwerk (leidingen) -> transport 
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Inkoop en verkoop van stroom en gas aan consumenten en 
zakelijke afnemers 

Inhoudsopgave 

 Welkom 
 Wat is verkopen eigenlijk? 
 Waarom klanten kiezen voor energiedirect.nl? 
  Marktpositie van energiedirect.nl 
 Hoe ga je een gesprek aan? 
 Gespreksstructuur 
 Bezwaren en argumenten 
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Inkoop en verkoop van stroom en gas aan consumenten en 
zakelijke afnemers 

Welkom bij de verkooptraining van energiedirect.nl 
 In deze presentatie bieden we je tools aan om 
 energiedirect.nl beter te verkopen 
 

 Wees je bewust dat je na het volgen van deze 
 trainingsmodule je het gewoon moet doen in de 
 praktijk om ervaring te krijgen 
 

 Het doel is dat we mensen helpen met het besparen 
 op hun energiekosten 
 

Na het volgen van alle modules weet je meer van energie 
dan de meeste mensen in Nederland! 
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Inkoop en verkoop van stroom en gas aan consumenten en 
zakelijke afnemers 

Wat is verkopen? (1) 
Verkopen is mensen helpen inkopen 

 

Als je iemand helpt om te kiezen voor energiedirect.nl, help 
je deze persoon ook om flink te besparen om energie. Naast 
het financiële voordeel, geeft dit ook een goed gevoel. Als 
iemand eenmaal de beslissing heeft gemaakt, zal deze 
persoon tevreden terugkijken op de beslissing en hierachter 
staan. 
 
Je gaat naast iemand zitten om samen te kijken naar de 
voordelen. Dit doe je door je enthousiasme en door de juiste 
dialoog. 
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Wat is verkopen? (2) 
Verkopen is mensen helpen inkopen 

 

 ‘De beste sellers, zijn geen vertellers maar vragenstellers’   
Als je vragen stelt, toon je interesse. Als je interesse toont, 
wek je vertrouwen. Als mensen je vertrouwen kopen ze van 
je als het product ook voordeel oplevert. 
 
 Wees enthousiast, dit werkt aanstekelijk! 
 
Wees eerlijk. Eerlijkheid zorgt voor vertrouwen in jou en in 
het product. Uiteindelijk is dit de basis waarop je verkoopt. 
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Inkoop en verkoop van stroom en gas aan consumenten en 
zakelijke afnemers 

Waarom energiedirect.nl? (1) 
Kies direct je beste deal zonder overstapgedoe  
 Energiedirect.nl is de grootste leverancier met lage 
 prijzen, al tien jaar. Voor welk contract je dus ook kiest 
 je hebt altijd een goede deal. 
Lage maandkosten zonder verrassingen achteraf 
 Bij energiedirect.nl profiteer je altijd van lage tarieven. 
 Zo hou je je maandelijkse kosten voor stroom en gas 
 laag. Met als doel een eindafrekening van € 0,- 
Ook voor vaste klanten  
 Vaste klanten zijn voor ons net zo belangrijk als 
 nieuwe klanten. Daarom krijgen ook vaste klanten 
 altijd het beste bod. 
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zakelijke afnemers 

Waarom energiedirect.nl? (2) 

 

  
Zekerheid en Betrouwbaarheid 
 Energiedirect.nl is sinds 2002 een betrouwbare 
 Nederlandse leverancier. Hierdoor kies je de 
 zekerheid van een goede energiepartner. 
Bij energiedirect.nl ben je verzekerd van vaste lage 
tarieven 
 Sinds 2002 zit energiedirect.nl bij de goedkoopste 
 energieleveranciers 
Omdat jij achter energiedirect.nl staat 
 Door jouw betrokkenheid, enthousiasme en 
 overtuigingskracht ben je in staat om energiedirect.nl 
 te verkopen! 
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Marktpositie van energiedirect.nl 

Verkooptraining 
 

“Energiedirect.nl is de eenvoudige energieleverancier die sinds 
2002 voor prijsbewuste consumenten direct en blijvend voordeel op 
de energieprijs biedt en de klant helpt zelf controle te houden over 
zijn energierekening door steeds de kracht van internet slim te 
benutten: 
 

+  Tarieven die steevast tot de goedkoopste in de markt behoren, 
+ direct online afsluiten en verlengen, 
+ zelf altijd en overal online je kosten beheren. 

_______________________________________________________ 
=     Altijd grip op je knip 
 

Zo heeft de consument het vertrouwen dat hij de beste deal heeft.” 



Hoe ga ik een gesprek aan? 

 
 

9 

Kies de juiste gespreksstructuur* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  *Gebaseerd op AIDA of de 4’A’s. 
 

Opening Afsluiting Aanbod Inventarisatie 
Speel hier in op de informatie 
die je gesprekspartner heeft 
gegeven: 
-U wilt besparen > ED heeft 
lage tarieven 
-U wilt zekerheid > ED biedt 
sinds 2002 de zekerheid van 
lage tarieven 
-U vindt de volgende zaken 
belangrijk……. 
 
-USP’s: 
-Gebruik alle relevante 
USP’s 

Vragen die je kunt stellen: 
 
Zou u willen besparen op de 
energiekosten? 
 
Bij welke energieleverancier zit 
u ? 
Bent u wel eens overgestapt? 
(i.v.m. eventuele boetes) 
 
Wat vindt u belangrijk aan de 
levering van energie?  
Wat vindt u nog meer 
belangrijk?  
 
 
 

Stel jezelf voor. 
 
Geef aan dat je 
energiedirect.nl  
vertegenwoordigd en dat je 
een leuk en persoonlijk 
aanbod kunt doen. 
 
Vraag of hij/zij even tijd heeft 
om  hierover te praten. 
 
Geef aan dat je een aantal 
vragen stelt om te bepalen 
wel product het beste past bij 
de klant. 

Gebruik de juiste afsluiting 
voor je gesprek.   
Keuzevraag: 
- Wilt u een contract voor 1 
of 3 jaar? 
Open vraag 
- Vanaf wanneer wilt u gaan 
besparen? 
Stel dat vraag 
-Stel dat u flink kan 
besparen, zonder gedoe. 
Kan ik het dan voor u in orde 
maken?  
Maak het in orde!  
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Gespreksstructuur - Opening 
 

  
Stel jezelf voor. 
 
Geef aan dat je energiedirect.nl  
vertegenwoordigd en dat je een goed 
en scherp aanbod kunt doen. 
 
Vraag of hij/zij even tijd heeft om  
hierover te praten. 
 
Geef aan dat je een aantal vragen 
stelt om te bepalen welk product het 
beste past bij de klant. O
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Gespreksstructuur - Inventarisatie 
Vragen die je kunt stellen: 
 
Zou u willen besparen op de 
energiekosten? 
 
Bij welke energieleverancier zit u ? 
Bent u wel eens overgestapt? 
 
Wat vindt u belangrijk aan de 
levering van energie?  
Wat vindt u nog meer belangrijk?  
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Gespreksstructuur - Aanbod 
Speel hier in op de informatie die 
je gesprekspartner heeft gegeven: 
-U wilt besparen > ED heeft lage 
tarieven.. 
-U wilt zekerheid > ED biedt sinds 
2002 lage tarieven.. 
-U vindt de volgende zaken 
belangrijk (benoem hier de zaken 
die de klant zelf heeft aangegeven) 
 
-Gebruik alle relevante USP’s 
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Gespreksstructuur - Afsluiting 
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Gebruik de juiste afsluiting voor je 
gesprek.   
Keuzevraag: 
- Wilt u een contract voor 1 of 3 jaar? 
Open vraag 
- Vanaf wanneer wilt u gaan besparen? 
Stel dat vraag 
-Stel dat u flink kan besparen, zonder 
gedoe. Kan ik het dan voor u in orde 
maken?  
Maak het in orde!  
 



 
 

Bezwaren en argumenten (1) 

Dit is een overzicht van voorkomende bezwaren en 
argumenten.  
Houdt er rekening mee dat in de meeste succesvolle 
verkoopgesprekken vaak beginnen met een ‘bezwaar’ of 
een ‘reactie’.  
Door het bezwaar op de juiste manier ‘om te buigen’, 
reageer je op de juiste wijze en kun je verder met het 
gesprek. 
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Bezwaren en argumenten (2) 

Ik vind overstappen ‘gedoe’ 
‘Dat kan ik me voorstellen, gelukkig valt dit allemaal mee. Ik regel 
het voor u. Ik meld u aan bij energiedirect.nl, zij nemen contact op 
met uw huidige energieleverancier, hier hoeft u verder niets voor te 
doen. Het enige wat u hoeft te doen is uw meterstanden doorgeven 
als u de e-mail ontvangt. Maar meterstanden doorgeven doet u nu 
toch al ieder jaar. 
Ik ben bang dat er iets fout gaat 
‘Dat kan ik me voorstellen, ik zou het ook fijn vinden om te weten dat 
alles goed gaat. U hoeft zich geen zorgen te maken, energiedirect.nl 
zorgt voor de overstap en neemt contact op met uw huidige 
leverancier om alles goed te regelen voor u. U profiteert dan van de 
lage tarieven zonder dat u bang hoeft te zijn dat er iets fout gaat.’ 
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Bezwaren en argumenten (3) 

Nakijken op internet 
‘Slim dat u de energieprijzen wilt vergelijken. Dit hebben we zelf ook 
gedaan, om deze reden werken we met de laagste tarieven van 
energiedirect.nl. Sinds 2002 zit energiedirect.nl bij de goedkoopste 
energieleveranciers.’ 
 
Mijn verbruik is laag / weinig 
‘Fijn dat uw verbruik laag is, dat is de beste manier om kosten te 
besparen. Toch kijk ik graag samen even met u naar de kosten voor 
energie. Stel dat u bijvoorbeeld een paar honderd euro kan besparen, 
zou het wel interessant zijn toch?’ 
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Bezwaren en argumenten (4) 

Ik zit vast aan contract 
‘Dat is geen probleem, dan kunt u wel gebruik maken van de lage 
tarieven van energiedirect.nl. In sommige gevallen kunnen we wachten 
tot het contract is afgelopen of aanbieden de opzegvergoeding te 
betalen bij een 3-jarig contract.’ 
 
Tevreden met leverancier 
‘Fijn dat u tevreden bent met uw huidige leverancier, dat zijn de meeste 
mensen’ Hoe zou u het vinden om bij een betrouwbare leverancier 
tegen een lagere prijs energie geleverd te?’ 
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Bezwaren en argumenten (5) 
Ik wil graag overleggen 
‘Dat is geen probleem. Laten we dan alvast even een vervolg afspraak 
maken, dan leg ik het ook graag uit aan uw partner. Ik neem aan dat uw 
partner ook houdt van besparen?’ 
 
Ik wil er graag over nadenken 
‘Dat begrijp ik. Waar wilt u precies over nadenken? Stel dat ik alles voor 
u regel en u hoeft er verder niets voor te doen. U maakt gebruik van de 
lage tarieven van energiedirect.nl waardoor u mogelijk flink kunt 
besparen. Dan houdt u geld over om leuke dingen te doen. Zal ik het 
gewoon voor u regelen? 
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Bezwaren en argumenten (6) 
Aanbieding andere leverancier  
‘Dat is interessant, het is goed om prijzen te vergelijken. Zullen we 
anders samen vergelijken, dan weten we zeker dat we de juiste 
vergelijking maken. Wat vindt u belangrijk bij het kiezen van de juiste 
leverancier?’ 
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Bezwaren en argumenten (7) 
Bang voor dubbele rekening 
‘Dat kan ik me goed voorstellen. U hoeft zich hierover geen zorgen te 
maken. Energiedirect.nl zorgt voor de overstap en de netbeheerder 
zorgt ervoor dat er maximaal door 1 leverancier geleverd kan worden. 
Hierdoor is het niet mogelijk dat u dubbel betaalt.’ 
 
Ik wil mijn tarieven niet vastzetten 
‘Dat kan ik me goed voorstellen. Met een vast contract profiteert u 
gedurende de contractperiode van vaste leveringstarieven, waardoor uw 
leveringstarieven niet beïnvloed worden door prijsstijgingen. Vindt u het 
ook belangrijk om niet voor verrassingen te komen te staan?  
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