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Een taxi boek je met Uber, 

een (ambulante) kapper met GYLD
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Voor en door kappers
“Bijzonder aan SalonNet is dat we veel samenwerken met kappers. De informatie 
die zij aandragen is heel waardevol en stelt ons in staat om de software steeds 
verder te verbeteren. Wat dit betreft kent onze service nagenoeg geen grenzen. 
Wij luisteren naar onze klanten! Stel dat een kapper die werkt met SalonNet aan-
geeft behoefte te hebben aan een specifieke uitbreiding of een extra functie, dan 
maken we deze. Vervolgens zorgen we er met een update voor dat alle gebruikers 
van SalonNet hiervan kunnen profiteren. Wat dat betreft is SalonNet dus met 
recht een systeem voor en door kappers. We helpen elkaar om vooruit te komen.”

Compleet systeem
“SalonNet is een compleet systeem. Het gaat te ver om alle functies te benoemen, 
maar de belangrijkste zijn de kassa, voorraadbeheer, personeelsadministratie, 
online afsprakenboek en verschillende rapportages en statistieken. Deze stellen 
de kapper in staat om allerlei cijfers en feiten uit het systeem te filteren. Dit gaat 
heel eenvoudig. Je hoeft echt geen whizzkid te zijn om de juiste informatie boven 
tafel te krijgen en mocht dit toch niet lukken, dan staat onze helpdesk altijd klaar 
met een deskundig advies.”

Graadmeters 
“Veel salons zouden er in mijn ogen goed aan doen om zich meer en vaker in 
deze statistieken te verdiepen. Door dit te doen zie je vaak in één oogopslag hoe 
de zaken ervoor staan. Voorbeelden van deze graadmeters zijn bijvoorbeeld het 
rendement van de medewerkers, de omzetten per behandelgroep in geld en in 
aantallen, omzetvergelijk per periode, een margeoverzicht, gemiddelde dagom-
zetten, het verloop van klanten, de samenstelling van het klantenbestand en ga zo 
maar door. Informatie wordt getoond in duidelijke cijfers, grafieken en tabellen. 
Dit maakt het gemakkelijker om te vergelijken en de juiste conclusies te trekken.”

Kosten
“SalonNet wordt geleverd als com-
pleet systeem. Dit is zo gebruiks-
vriendelijk dat je er meteen mee 
aan de slag kunt, zelfs wanneer 
je weinig ervaring met computers 
hebt. Kortgeleden is de website van 
SalonNet volledig vernieuwd. Daar 
vindt u enkele recensies van klanten 
op, die de gebruiksvriendelijkheid 
zelf hebben ervaren. De bereik-
baarheid en deskundigheid van de 
helpdesk wordt in deze testimonia 
vaak genoemd.”

“Wanneer een kapsalon kiest voor SalonNet betaalt deze een vaste lage prijs. 
Starten is mogelijk zonder eenmalige kosten. Met andere woorden: de aanschaf 
is volledig gratis, ook de hulp bij het inrichten van de prijzen en het digitale 
afsprakenboek. Het enige dat de kapper betaalt zijn de abonnementskosten vanaf 
€ 25,- per maand plus de eventuele kosten van de aantal online afspraken. Meer 
uitgebreide informatie hierover is te vinden op salonnet.eu. Vanzelfsprekend zijn 
de helpdesk en de online backup van het systeem bij de basisprijs inbegrepen.” 

Meer informatie: 

SalonNet
Tel. 0343-758252
www.salonnet.eu 

Al vele jaren is Jack Duijf actief met SalonNet, een geautomatiseerd systeem 
voor salons dat zich onderscheidt door het bedieningsgemak, de functiona-
liteit en de betrouwbaarheid. “In de afgelopen jaren is het systeem steeds 
verder geperfectioneerd. Dit is een proces dat steeds doorgaat, want er 
zijn voortdurend nieuwe technische mogelijkheden en de kappersmarkt 
zelf staat natuurlijk ook niet stil. Meerdere updates per jaar garanderen dat 
kapsalons altijd werken met een systeem dat volledig up-to-date is”, vertelt 
Jack Duijf.

◀ Jack Duijf is de drijvende kracht 

achter SalonNet, een systeem dat in 

de afgelopen jaren flink is verbeterd. 

Vaak zijn de updates voortgekomen 

uit informatie van kappers die dagelijks 

met de software werken. Dit maakt 

SalonNet echt tot een systeem dat is 

ontwikkeld voor en door kappers 

Een belangrijk onderdeel van SalonNet 

is het online afsprakenboek. Hiermee 

maken klanten zelf een afspraak via een 

computer, tablet of smartphone. Deze 

laatste mogelijkheid is nieuw. De app 

van SalonNet (voor iOS en Android) 

wordt deze maand geïntroduceerd ▶

Informatie wordt getoond in cijfers, maar ook in duidelijke grafieken en tabellen. 

Hierdoor ziet de kapper in één oogopslag hoe de zaken ervoor staan 

“De kappersmarkt is voortdurend in beweging. 

SalonNet houdt daar rekening mee”


