
HOE JE AUTOMATISEERT DAT
JOUW COACHING KLANTEN
ZELF AFSPRAKEN IN JOUW
AGENDA KUNNEN MAKEN 

 
 

"Zo coach je meer mensen en hou je toch vrije tijd over"

HELDER EN

DUIDELIJK IN 3

STAPPEN

Paul Beens



Professioneel en eenvoudig 

Ik ga je laten zien hoe je het voor elkaar krijgt dat mensen zelf
een afspraak kunnen plannen in jouw agenda. 
 
In de praktijk krijg je misschien vaak een afspraakverzoek via
de mail en kost het je soms heel veel tijd om een goede datum
en tijdstip te vinden, die nog vrij is in jouw agenda en ook
schikt voor jouw kant. Je 'ping pongt' wat heen en weer, totdat
je eindelijk een datum hebt gevonden die beiden past. 
 
Zonde van je tijd want dit kan je heel eenvoudig voorkomen!
En niet alleen fijn voor jou maar ook zeker heel erg makkelijk
voor jouw klanten. 
 
Als je de instructies in dit document volgt, krijg jij het
vandaag nog voor elkaar dat jouw klanten via jouw website,
zelf een afspraak bij jou kunnen inplannen zonder dat je risico
loopt op dubbele afspraken én jouw klanten ook nog eens
automatisch een bevestiging en herinneringen krijgen
voorafgaande de afspraak. 
 
Het is voor zowel jou als voor jouw klant ontzettend handig en
het geeft tegelijkertijd ook meteen een professionele
uitstraling. Ik vertel je in dit document precies wat je nodig
hebt om dit te kunnen realiseren. 
 
 

Maak het zo
eenvoudig
mogelijk om
een
afspraak
met jou te
maken!



 
-1- Een nieuwe pagina 'plan een afspraak' (Het liefst in
Wordpress, zonder navigatie zodat klanten niet afgeleid
worden) 
 
-2- Maak een account aan bij 'Scheduler Once' en volg de
stappen één voor één. 
(kies voor de versie 'professional' omdat je dan je
boekingspagina rechtstreeks op je website in kan sluiten
(website embed). Bezoekers kunnen dan het
boekingsproces starten zonder extra klikken.
 
-3- Google, Outlook of één van de andere agenda's (zodat
deze planner real-time gekoppeld kan worden aan jouw
eigen agenda zodat er nooit dubbele afspraken in je
agenda zullen staan) 
 
-4- Plaats het script (zie bijgaande tutorial) van de
software tool op jouw site.
 
 -5- Maak je bevestiging e-mails persoonlijk door er eigen
tekst aan toe te voegen, in het Nederlands. 
 
 
 

DIT HEB JE NODIG: Een
herinnering 
verlaagt het
aantal 
'no shows'
gigantisch. 
 

Klaar om jouw afspraken

planning te automatiseren? 

 

https://vimeo.com/346372589/17b530d914


Publiceer je pagina en kijk hoe boekingen
binnenkomen in jouw agenda.

ONTVANG BOEKINGEN!

 
 


