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DAG  1  

UURPRIJS  BEREKENEN

Wat je leert : Deze dag is de basis voor de rest van de 

cursus . We rekenen jouw ideale uurprijs uit op 4 

manieren, en je snapt waarom je altijd verschillende 

uurprijzen moet hebben en communiceren. 

 

• Basisprincipe van een helpende money mindset 

• Het gezonde vertrekpunt van je prijs bepalen 

• Drie gedachtes over je tarieven bepalen 

• Marktonderzoek en vergelijken 

• De prijs 'voelen ' : hoe doe je dat? 

• Naar wie moet je niet luisteren voor prijsadvies? 

• De 4 uurprijzen van de zzp 'er 

DAG  2    

PRIJSMODELLEN

Wat je leert : de verschillende manieren waarop jij 

jouw uurprijs vervolgens omzet in prijzen naar je 

klanten toe : met een pakketprijs , een uur/factuur of 

productprijs . 

 

• Pakketprijzen: de voordelen van een pakket 

• De verschillende pakketvormen 

• Hoe bepaal je de prijs van een pakket in 2 stappen? 

• De uur/factuur methode 

• De productprijs berekenen  

• Liever véél verkopen voor lage prijs , of weinig voor 

hoge prijs? 

 

 

 

DAG  3  

CONCURRENTIE

Wat je leert : de 4 basisredenen waarom mensen je

product of dienst kopen, en wat dat voor invloed

heeft op je prijs . En de checklist om af te lopen om te

beslissen of je je prijzen omhoog kan gooien. Ook

hebben we het over de juiste doelgroep kiezen 

 

• 4 basisredenen voor je klant om te kopen 

• Welke waarde jij toevoegt voor je klant 

• Wat je moet doen als klanten je te duur vinden 

• Checklist : de 8 manieren waarop je concurreert 

• Hoe je jezelf cijfers geeft op die checklist 

• Welke doelgroep richt jij je op? 

 

 

 

 

 

•  

INHOUD  CURSUS

DAG  4  

TARIEVEN  & KLANTEN

Wat je leert : Vandaag draait helemaal om het

communiceren van je prijzen naar klanten. Wanneer

doe je iets gratis , of met korting? Hoe onderhandel

je? 

 

• Poen - Pret - Prestige regel 

- Wanneer wel , en wanneer niet gratis werken? 

- Tips voor als je gratis gaat werken 

- Moet je vrienden korting geven?  

• De manier om je prijzen te verhogen 

- En is het soms slim je prijzen te verlagen? 

- 6x slim onderhandelen 

 

 

 

DAG  5  PRIJS  AANPASSEN
Wat je leert : jij groeit als ondernemer, dus als het goed is 

groeien je prijzen mee. Vandaag leer ik je hoe. 

 

• Kloppen jouw tarieven nog? 3 controle manieren 

• Aan of In je bedrijf werken: hoe bereken je dat door? 

• Kun je meerdere prijzen rekenen voor verschillende 

activiteiten? 

• Of je je prijzen met of zonder BTW vermeld. 

• Prijzen op je site vermelden: 4 tips 

• 9 tariefregels op een rijtje


