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“InToHair bestaat sinds 2006 en 
daarvoor heb ik veertien jaar een 
andere salon gehad. Al die tijd werk 
ik met SalonNet en als ik me niet ver-
gis behoorde ik begin jaren negen-
tig tot de eerste gebruikers”, vertelt 
Peter Lindt. “Omdat ik al zo lang 
met het systeem werk kan ik ermee 
lezen en schrijven. Tegelijkertijd valt 
me op dat nieuwe gebruikers of 
medewerkers met weinig computer-
ervaring nauwelijks training nodig 
hebben om met SalonNet te werken. 
Het hele systeem is zeer logisch van 
opzet, wat een grote bijdrage levert 
aan de gebruiksvriendelijkheid.”

“Ook belangrijk om te vermelden 
is dat eventuele vragen over het 
systeem door het team van SalonNet 
direct worden beantwoord. Dat vind 
ik een prettig idee, want stel dat je 
op een drukke zaterdag direct onder-

steuning nodig hebt dan is het goed 
om te weten dat één telefoontje of 
mailtje volstaat om antwoord op je 
vraag te krijgen.”

“Een SalonNet-onderdeel waar ik 
zeer enthousiast over ben is het 
online afsprakenboek. Zo’n twintig 
procent van de afspraken worden nu 
online gemaakt, maar het komende 
jaar zetten we er vol op in om dit 
percentage te verhogen naar tachtig 
procent. Dit scheelt veel werktijd en 
bovendien hoeven we minder vaak 
bij onze klanten weg te lopen, wat 

ik altijd zeer storend vind. Een ver-
hoging van het aantal afspraken dat 
online wordt ingeboekt beschouw ik 
dus als een grote stap in de goede 
richting!”

Meer informatie:
SalonNet
Tel. (0343) 758252
www.salonnet.nl

In de vorige uitgave van De Kapper vertelden de makers van SalonNet over hun 
automatiseringssysteem. In deze uitgave belichten we SalonNet in de praktijk. 
Peter Lindt, eigenaar van InToHair uit Zwolle, werkt hier al jaren mee en roemt 
vooral de gebruiksvriendelijkheid van de software.

P e t e r  L i n d t  ( i n t o H a i r ,  Z w o L L e ) :

“Het is zeer eenvoudig. Iedereen kan werken met SalonNet”
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