
Bent u een spammer? 

 

Hoe groeit u uw e-maillijst? 

Als u ja kunt antwoorden op ALLE onderstaande uitspraken...  
  ⃣   Ik heb een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op mijn website.  
  ⃣   Ik gebruik een double opt-in proces. 
  ⃣   Ik krijg schriftelijke toestemming van nieuwe contacten (via e-mail of schriftelijk) voordat ik 
ze handmatig aan mijn nieuwsbrief e-maillijst toevoeg. 
… hoera, u bent geen spammer!  
 
De volgende methoden worden ook beschouwd als acceptabele toestemming voor 
e-mailmarketing. 
  ⃣   Ik bied speciale content (een whitepaper, ebook, content upgrade) in ruil voor een 
abonnement op de nieuwsbrief. 
  ⃣   Ik promoot de nieuwsbrief aanmelding als een discrete link in de handtekening van mijn 
zakelijke e-mail. 
 
Echter, als u ja kunt antwoorden op ÉÉN VAN DEZE methoden... 
  ⃣   Ik e-mail iedereen aan wie ik ooit iets heb verkocht. 
  ⃣   Ik ben bang dat ik door het DOI-proces contacten verlies, daarom gebruik ik enkel een 
single opt-in. 
  ⃣   Ik koop e-maillijsten en koude-e-mail contacten. 
  ⃣   Zodra iemand mij een visitekaartje geeft, voeg ik hem/haar toe aan mijn e-maillijst. 
.... dan moet u uw e-mailmarketing heroverwegen. U spamt mensen. Op de volgende pagina 
leest u hoe u dit kunt veranderen! 
 

Wat is een spammer? 

Spam is ongevraagde commerciële e-mail. Een spammer is iemand die promotionele e-mails                       

stuurt naar mensen die er niet mee hebben ingestemd om deze te ontvangen. 

 



Zo groeit u uw e-maillijst zonder te spammen 

Wanneer u zei, “Ik e-mail iedereen aan wie ik ooit iets heb verkocht.” 
➜ Stuur eenmalig een e-mail vol relevante inhoud en promotie voor de nieuwsbrief. 
Vraag klanten of ze zich willen aanmelden en gebruik een double opt-in aanmeldlink! 

 
Wanneer u zei, “Ik ben bang dat ik door het DOI-proces contacten verlies, daarom gebruik 
ik enkel een single opt-in.” 

➜ Als iemand niet de moeite neemt om de eerste e-mail te openen, waarom zal 
diegene dan andere e-mails openen? Dit zijn slechte leads die veel tijd en geld kosten. 

 
Wanneer u zei, “Ik koop e-maillijsten en koude-e-mail contacten.” 

➜ Hoe veelbelovend het kopen van lijsten ook is, we kunnen u garanderen dat het dit 
een averechts effect zal hebben. Naast de honderden mensen die nooit gevraagd 
hebben om uw e-mails, zullen er ook spamtraps op de lijst staan. Dit schaadt uw 
afzender reputatie. Een lijst kopen is een snelle en slordige, geen duurzame oplossing. 
➜ Promoot in plaats daarvan uw nieuwsbrief op alle social media kanalen, als pop-up 
op uw website en in de footer van uw e-mail. Gebruik prijsvragen om aanmeldingen te 
stimuleren. Bied krachtige content upgrades aan in ruil voor een abonnement. 

 
Wanneer u zei, “Zodra iemand mij een visitekaartje geeft, voeg ik hem/haar toe aan mijn 
e-maillijst.” 

➜ Neem altijd kleine aanmeldingsformulieren mee, zeker als u naar beurzen en 
congressen gaat (of gebruik ons formulier hieronder). Vraag mensen om de nieuwsbrief 
verzending toestemming te bevestigen door het formulier te ondertekenen. 
➜ Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming is dit in overeenstemming met AVG 
en beter dan een klassieke aanmeldingslijst, omdat de gegevens van de 
contactpersonen privé en afzonderlijk worden opgeschreven en bewaard. 

 

Schriftelijk nieuwsbrief toestemmingsformulier 

Ik geef [UW BEDRIJF] toestemming om de contactgegevens van mijn visitekaartje of die hieronder zijn                             

ingevoerd, op te slaan en te gebruiken. Ik ga ermee akkoord dat [UW BEDRIJF] mijn contactgegevens                               

gebruikt om promotionele en informatieve e-mails te sturen over: [NIEUWSBRIEF ONDERWERPEN]. 

 

Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken. Ik ga ook akkoord met de privacyverklaring van [UW                                 

BEDRIJF], die mij ter beschikking werd gesteld op het moment van ondertekening. 

 

Naam:  ________________________________________________________________________ 

Bedrijf: ________________________________________________________________________ 

E-mailadres:   ___________________________________________________________________ 

Datum: ____ / ____ / ____  Handtekening:  ____________________________________________ 

 



Hoe gaat u met abonnees om die geen nieuwsbrief willen ontvangen? 

Als u ja kunt antwoorden op ALLE onderstaande uitspraken... 
  ⃣   In elke mailing die ik verstuur, voeg ik een zichtbare afmeldlink toe. 
  ⃣   Ik maak gebruik van een eenmalig opt-out proces met één klik.  
… gefeliciteerd, u bent geen spammer!  
 
Echter, als u ja kunt antwoorden op ÉÉN VAN DEZE methoden... 
  ⃣   Gebruikers moeten zich inloggen op mijn systeem om zich af te melden. 
  ⃣   Ik voeg geen afmeldlink toe omdat ik geen abonnees wil verliezen. 
.... dan moet u uw e-mailmarketing heroverwegen.  
 

Zo gaat u om met de afmeldingen zonder te spammen 

Geef uw nieuwsbrief lezers alle vrijheid. 
➜ U wint geen fans wanneer u geen nieuwsbrief afmeldlink aanbiedt. 
➜ Een lezer die op afmelden klikt is een van de beste dingen die iemand kan doen als 
hij/zij de e-mail niet wil ontvangen. Het ergste scenario? Een spamklacht indienen bij 
hun ISP. Dit schaadt u afzendreputatie en daarmee uw statistieken. 
➜ Een ingewikkeld afmeldproces zal een gebruiker (die zomaar het wachtwoord kan 
zijn vergeten) frustreren en tot spamklachten leiden. 

 
Vergeet niet dat de openratio en CTR toenemen wanneer ontvangers zich afmelden. 
 
Een afmelding kan een indicatie zijn van een groter patroon van klantgedrag. 

➜ Importeer rapportagegegevens uit uw ESP, zoals aan- en afmeldingen, naar uw CRM, 
zodat u uw klanten beter kunt begrijpen. 
 

Het is bewezen dat de afmeldingen dalen wanneer abonnees de ontvangst kunnen 
controleren. 

➜ Bied uw contactpersonen een profiel aan waar ze beslissen wat voor soort e-mails 
en hoe vaak ze deze willen ontvangen. Koppel deze voorkeuren aan automatische 
updates en gebruik passende personalisaties, zodat uw e-mail uiterst relevant zijn. 
 

E-mailprofiel – Opties om contacten aan te bieden 

● Verzendfrequentie: Willen ontvangers dagelijks, wekelijks of maandelijks van u horen? 

● Nieuwsbrief onderwerpen: Over welke onderwerpen leest de ontvanger graag? 

● Auteurs: Is de inhoud van sommige blogschrijvers leuker dan die van anderen? Zo ja,                           

dan kunnen ontvangers instellen om op de hoogte te worden gesteld wanneer hun                         

favoriete auteur inhoud een artikel publiceert. 

● Promotionele aanbiedingen: Willen ze gepersonaliseerde promoties ontvangen? 

 

 


