
TIJD OM ÉCHT VAKANTIE TE VIEREN
MIJN DIRECT KLANTCONTACT

Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Tel: +31 (0)26 - 373 66 00

E-mail: info@directklantcontact.nl

Web : www.directklantcontact.nl

ZO WERKT HET

https://www.google.nl/maps/place/DIRECT+Klantcontact/@51.9848388,5.9054114,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a5b4756c7dbd:0xbebb683e024cbd!8m2!3d51.9848388!4d5.9076001
mailto:info%40directklantcontact.nl%20?subject=
http://www.directklantcontact.nl
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Het probleem is voor vrijwel iedere ondernemer herkenbaar: door steeds maar 
rinkelende telefoons, binnenkomende e-mails en tegenwoordig ook social 
media-berichten, kom je nauwelijks aan je core-business toe. Daar komt nog 
eens bij dat je daardoor eigenlijk nooit helemaal écht vrij bent; laat staan eens 
een weekje vakantie kunt nemen. Daar komt nu verandering in.

ONDERNEMERS 
WIJ
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INNOVATIE 
IN KLANTCONTACT

Mijn DIRECT Klantcontact is onze hypermoderne customer portal met 

bijbehorende app. Zo heb jij je persoonlijke assistent straks overal en altijd 

bij de hand: overdag, ‘s nachts, op feestdagen én wanneer

Download de app nu op je mobiel of ga naar www.directklantcontact.nl/mijn-

direct-klantcontact en ga meteen aan de slag.

https://itunes.apple.com/nl/app/direct-klantcontact/id1362637951
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.directklantcontact.app
http://www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact 
http://www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact 


Scripts voor je persoonlijke assistent beheren 

Gemakkelijk de beschikbaarheid van jezelf en/of je 
collega’s wijzigen 

Direct je facturen bekijken en betalen 
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Realtime inzage in alle interne en externe 
correspondentie 

WAT IS HET?
Mijn DIRECT Klantcontact is een unieke tool voor ondernemers, waarmee jij 

je weer bezig kunt houden met passievol ondernemen. Via een app worden 

wij jouw persoonlijke zakelijke assistent, die geheel volgens jouw instructies 

klanten en relaties te woord staat. Desgewenst 365 dagen per jaar, 24/7. Je 

kunt actuele informatie over over alle correspondentie inzien en beheren op 

het moment dat het jou uitkomt. Zie ons als jouw klantenserviceafdeling, 

geheel op maat. 

Bij dit platform hoort ook een app. Daarmee geef je via je smartphone of tablet 

aan wanneer je beschikbaar bent. Je hebt alle berichten en notities in je 

broekzak én je kunt contacten direct terugbellen of mailen vanuit de app. 

DE VOORDELEN 



STAP 1

STAP 2
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Download de app op je mobiel of ga naar 

www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact en meld je aan. 

HOE WERKT HET?

Geef in de portal aan hoe je wilt dat wij de telefoon opnemen, je mails 

beantwoorden, je live chat onderhouden of je webcare verzorgen. 

Jij bepaalt hoe je persoonlijke assistent jouw klanten te woord staat. Denk 

hierbij aan:

• Een persoonlijke begroeting

• Directe afhandeling van veelvoorkomende vragen

• Het opvragen van specifieke gegevens indien nodig

Uiteraard staan wij voor je klaar om samen een optimaal script samen te 

stellen! 

http://www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact


STAP 3

STAP 4
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Zet je persoonlijke assistent aan wanneer je zelf even niet beschikbaar bent.

• Als je wilt dat wij je klanten te woord staan, schakel je simpelweg door

naar het unieke doorkiesnummer dat wij voor jou reserveren.

• Kun je de telefoontjes weer zelf aan? Dan haal je de doorschakeling er

gewoon weer af!

Ontvang een overzicht op ieder gewenst moment. 

• Je bepaalt zelf hoe en wanneer je bericht van de gehouden gesprekken

ontvangt, bijvoorbeeld per SMS, e-mail of alleen in de app. Inclusief

notities en mogelijke terugbelafspraken.



Precies weten wat jouw totale kosten zijn? Gebruik de calculator: 

KOSTENCALCULATOR
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WAT KOST HET?
Voor iedere situatie hebben we een passend abonnement: voor af en toe 

gebruik tijdens kantoortijden tot veelvuldig gebruik van 24 uur per dag, 7 

dagen per week. Welke past het best bij jou? 

https://www.directklantcontact.nl/wat-kost-het/
https://www.directklantcontact.nl/abonnementsvormen/basic/
https://www.directklantcontact.nl/abonnementsvormen/smart/
https://www.directklantcontact.nl/abonnementsvormen/plus/
https://www.directklantcontact.nl/abonnementsvormen/premium/
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De eerste twee weken kun je Mijn Direct Klantcontact gratis uitproberen! Ga 

naar www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact en meld je aan. Als 

je eenmaal een account hebt en bent ingelogd vind je daar gedetailleerde 

handleidingen over de portal. 

Nieuwsgierig en op zoek naar meer informatie?  Neem dan gerust contact 

met ons op via een van onderstaande kanalen. Zo kun je jouw toekomstige 

persoonlijke assistent direct even uitproberen. Oh ja, dat kan 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar. Fijne vakantie! 

CONTACT

HOE BEGIN IK?

http://www.directklantcontact.nl/mijn-direct-klantcontact
tel:+31263736600
https://www.directklantcontact.nl/contact
https://www.directklantcontact.nl
https://www.facebook.com/dkcontact



