
 

E-mails opstellen richting klanten 
Handleiding 

E-mail opstellen vanuit klantkaart 
Vanuit een klantkaart kunt u op de knop E-mail opstellen aanklikken: 

 

Wanneer u hierop klikt opent het volgende scherm: 



 

 

Voor u iets kunt opstellen dient u ‘Opstelbare E-Mail templates te maken`. Dit doet u als volgt: 

  



 

Opstelbare E-Mail templates maken 
Ga naar Beheer -> Algemeen -> E-mail -> Mail teksten. 

 

Hier vindt u al actieve mail templates. Deze mail templates worden gebruikt door het systeem en de tekst kunt u aanpassen. Verander de naam niet, want 

hier kijkt het systeem naar. 

Van de volgende templates kunt u de naam niet aanpassen: 

• Klantvoorkeuren 

• Hvl pre 

• Hvl post 

• Factuur 

Voor afspraak bevestigingen/herinneringen kunt u zo veel templates maken als u wilt. Deze koppelt u via Beheer -> Agenda -> Handelingen. 



 

Opstelbare mail toevoegen 
Klik op toevoegen. 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 



 

 

Als u een mail template wilt gebruiken in bovenstaande uitleg vinkt u Opstellen vanuit klantkaart aan. 

Het is sterk aan te raden om dit vinkje uit te zetten voor alle mailtemplates die u nooit vanaf de klantkaart wilt/kunt opstellen. 

 

Bijlagen toevoegen aan uw mails 

Wanneer u bijlagen wilt kunnen toevoegen op een gestructureerde manier kunt u de verschillende bijlages selecteren en/of verplicht maken. Wanneer een 

bijlage verplicht is kan de gebruiker de mail pas versturen als het juiste object gekozen is. 

Bedrijfsdocument altijd meesturen 

Wanneer u altijd een bepaald soort document wilt meesturen kunt u een bedrijfsdocument kiezen. Hoe u deze toevoegt vindt u verderop in deze 

handleiding. 

  



 

Bijlage types aanmaken 
De bijlagen links onder kunt u aanmaken via Beheer -> Algemeen -> E-mail -> Bijlage typen. 

 

Als u een bijlage type toevoegt kunt u deze linken aan een print-layout. Deze print-layout wordt gebruikt wanneer u het object naar keuze toevoegt. 

 

Dit is uiteraard niet verplicht. Als u de lay-out leeg laat kunt u hier zelf een document naar keuze uploaden of kiezen uit de klantdocumenten. 



 

Bedrijfsdocumenten toevoegen 
Wanneer u gebruik wilt maken van een standaard bijlage. Bijvoorbeeld een welkomstboodschap met informatie, algemene voorwaarden of andere zaken, 

kunt u deze toevoegen door bij een willekeurige klant een template te uploaden.  

Een template is voor heel de organisatie hetzelfde en de klant waar je op dit moment op staat is niet verbonden. 

 



 

Eindresultaat 

 


