
  

 

 

 

Ontdek de kracht van 
Live-chat uitbesteden en 

start vandaag! 
 

   



Welkom!  
Bedankt voor jouw aanvraag om meer informatie te ontvangen. 
 

De hedendaagse klant en websitebezoeker kunnen we vandaag de dag gerust omschrijven 

als kritisch. Klanten en websitebezoekers stellen hoge eisen aan producten, diensten en 

gebruiksvriendelijkheid. Bovendien willen zij snel een antwoord op hun vragen. Je kunt dan 

ook tegenwoordig niet meer zonder een professioneel ingerichte klantenservice. Met een 

klantenservice die enkel en alleen telefonisch bereikbaar is, doe je niet alleen jezelf tekort, 

maar zeker ook de bezoekers van jouw website en/of webwinkel. Een online 

klantenservice is dan ook simpelweg een vereiste om jouw online klanten/bezoekers 

optimaal van dienst te zijn. 

 

Wanneer je kiest voor het inrichten van een online klantenservice, dan kun je niet meer om 

de live chatfunctie heen. De live chat klantenservice voorziet in de behoefte van jouw 

(potentiële) klanten en bezoekers. De live chat klantenservice is immers het middel bij uitstek 

om jouw klanten en bezoekers van een snel en vakkundig antwoord te voorzien. Bovendien 

kun je via deze weg ook een vraag terug stellen aan de klant of bezoeker. Uit dit contact kun 

je veel waardevolle info halen die je kunt gebruiken om jouw dienstverlening, service en 

productaanbod verder te optimaliseren. 

 

Het lijkt zo eenvoudig, het te woord staan van klanten. De dagelijkse praktijk wijst echter uit 

dat lang niet elke medewerker dit aspect beheerst. Dit geldt zeker voor het bedienen van de 

klant middels een live chatfunctie. Wanneer je deze taak bij een willekeurige medewerker 

van jouw bedrijf neerlegt, dan is de kans groot dat het rendement van de live chat 

klantenservice laag is. En hiervoor heb je deze natuurlijk niet geïmplementeerd! Jouw 

klantenservice uitbesteden klinkt best eng. Dat begrijpen we bij ChatHelden.nl heel goed. Dit 

doe je dan ook niet aan zomaar een partij, maar alleen aan een partij die hiervoor alle 

kennis, ervaring en expertise voor in huis heeft. ChatHelden.nl is deze partij en laat jou graag 

zien en ervaren dat jouw klantenservice uitbesteden veel voordelen brengt. 

  

ChatHelden geeft jouw conversiecijfers een impuls met onze geweldige verkoop- en 
klantenservicemedewerkers op jouw website, van 9 uur tot 22 uur, ook in het 
weekend! Dat doen onze helden. 

 

 

 

 



De kracht van chat; effectief kanaal om te 
communiceren  met je bezoekers.   
 

 

 

 

Bezoekers op jouw website willen zo snel mogelijk een antwoord op de vraag. Zo hebben zij 

reeds de mogelijkheid om contact op te nemen per telefoon, mail of via contactformulier. 

Waar communicatie per mail of contactformulier normaliter tijd vergen, biedt het inzetten van 

chat de mogelijkheid om ‘live’ de bezoeker duidelijkheid te verschaffen. 

Het beschikbaar stellen van meer contactkanalen zal de bezoeker meer mogelijkheden tot 

interactie bieden. Wanneer je hierbij meeneemt dat uit onderzoek blijkt dat 38% van de 

klanten een aankoop heeft gedaan aan de hand van chatsessie, dan is chat toch win-win? 

 

 

  



Heldere chatfunctie; ideaal voor snelle 
communicatie op de website.   
 

 

Een statische chatfunctie biedt gebruikers 

de mogelijkheid jou aan te spreken bij 

vragen, maar is het niet wenselijker om 

de potentiële klant te hulp te staan? Aan 

de hand van triggers kunnen wij inspelen 

op het gedrag van bezoekers en zo meer      

interactie realiseren. 

 

 

Passende hulp  

Nadat de eerste stap tot communicatie is 

gezet, luisteren wij naar de wensen en 

behoeften van de bezoeker van je website. 

Aan de hand van vlotte, bondige communicatie 

wordt een passende oplossing voor de 

bezoeker gerealiseerd, zodat de klant met een 

tevreden gevoel en een adequaat antwoord de 

chat afsluit. Dankzij onze software partner 

Trengo is de chat altijd online en klaar om 

chats te beantwoorden. 

 

 

 

 

Onze software partner: 

 



Gericht je bezoekers begroeten.   
 

De doelgroep van jouw website is een belangrijk aspect in de chatfunctie. Door te testen hoe 

en op welk moment jouw bezoeker benaderd wil worden, is de kans voor jouw product of 

dienst op respons 2,5 keer zo hoog. Aan de hand van ons systeem kan dit dusdanig 

ingesteld worden, dat de interactie voor jouw website geoptimaliseerd wordt. 

Wil jij ook in gesprek komen met je klant?  

   



Onze pakketten 
 

ChatHelden.nl hanteert verschillende tarieven met betrekking het uitbesteden van 

jouw online klantenservice middels managed live chat. Deze tarieven hebben we 

ondergebracht in een drietal pakketten, te weten:  

- Instapper 

- Gevorderd 

- Professional 

 Buiten deze drie pakketten om is het vanzelfsprekend ook mogelijk om maatwerk bij ons af 

te nemen. Je begrijpt dat het niet mogelijk is om hier vooraf een prijs aan te koppelen. 

Natuurlijk brengen we graag een offerte uit, waarin jouw wensen en onze mogelijkheden 

samenkomen. 

  

Instapper Gevorderd Professional Maatwerk 
€49,- €149,- €499,- ? 

Incl. 5 chats per maand Incl. 25 chats per 
maand 

Incl. 75 chats per 
maand 

> 100 chats per 
maand 

Ma t/m Vr van 09:00 tot 
17:00 

Ma t/m Vr van 09:00 
tot 17:00 

Ma t/m Vr van 09:00 
tot 22:00 za t/m zo 
van 10:00 tot 17:00 

Ma t/m Vr van 09:00 
tot 22:00 za t/m zo 
van 10:00 tot 17:00 

Live Chat functie op je 
website en door ons 

bemand 

Live Chat functie op je 
website en door ons 

bemand 

Live Chat functie op 
je website en door 

ons bemand 

Live Chat functie op je 
website en door ons 

bemand 
Alle chats direct in de 

mailbox 
Alle chats direct in de 

mailbox 
Alle chats direct in de 

mailbox 
Alle chats direct in de 

mailbox 
Bezoekers proactief 

begroeten en vragen 
stellen 

Bezoekers proactief 
begroeten en vragen 

stellen 

Bezoekers proactief 
begroeten en vragen 

stellen 

Bezoekers proactief 
begroeten en vragen 

stellen 
Eerste reactietijd binnen 

gem. 15 seconden 
Eerste reactietijd binnen 

gem. 15 seconden 
Eerste reactietijd 
binnen gem. 15 

seconden 

Eerste reactietijd 
binnen gem. 15 

seconden 
Chat software is 

inbegrepen 
Chat software is 

inbegrepen 
Chat software is 

inbegrepen 
Chat software is 

inbegrepen 
Eenmalige opstartkosten 

vanaf 399,- 
Eenmalige 

opstartkosten vanaf 
399,- 

Eenmalige 
opstartkosten vanaf 

399,- 

Extra kosten per chat 
slechts 6,25 

 

Maandelijks opzegbaar Maandelijks opzegbaar Maandelijks 
opzegbaar 

Eenmalige 
opstartkosten vanaf 

399,- 
   Maandelijks 

opzegbaar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChatHelden,  
 Hoeveel omzet mis jij dagelijks? 
 

 

  ChatHelden.nl 

  Mercuriusweg 27 

  2741 TB Waddinxveen 

 

  084-870 33 76 

  info@chathelden.nl 

 


