
V
oor ZZP’ers tot aan grote salons 
met meer dan 20 stylistes; Salon-
Net is al jaren de complete, meest 
voordelige en gebruiksvriendelijke 
software voor salonautomatisering. 

TOP HAIR sprak met Jack Duijf, eigenaar van 
SalonNet. 
 
Q: Hoe is SalonNet ontstaan?
A: Als ervaren softwareontwikkelaar van administra-
tieve applicaties werd ik in 2007 door het succesvolle 
salonprogramma ‘Softsalon’ benaderd om de ontwik-
keling van de software over te nemen. De software zat 
aardig in elkaar, maar de vormgeving was dringend 
aan modernisering toe. Uiteindelijk hebben we het 

programma vanaf de grond opnieuw ontworpen om zo 
optimaal te profiteren van de laatste technieken. Dat 
was het begin van SalonNet.
 
Q: Waarin onderscheidt SalonNet zich van 
de andere salonsoftware?
A: SalonNet is super compleet en zeer eenvoudig te 
bedienen. Het omschakelen tussen de verschillende 
onderdelen zoals kassa en afsprakenboek is een kwestie 
van één muisklik of het aanraken van het scherm. Wij 
zijn ons ervan bewust dat niet iedereen een ‘compu-
terknobbel’ heeft, dus het programma is zo opgezet 
dat het meteen duidelijk is wat de mogelijkheden 
zijn. Eenvoud is het devies! Kom je er als gebruiker 
toch niet uit, dan kun je altijd – kosteloos – contact 
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opnemen met de helpdesk. Verder zijn de kosten laag 
en helder met een vast ‘all-in’ bedrag zonder extra 
verrassingen achteraf.  
 
Q: Kun je met SalonNet ook ‘online wer-
ken’?
A: SalonNet gebruikt ook internet, maar dan vooral 
voor online ondersteuning, online back-up, het ver-
sturen van updates, e-mails en afspraakbevestigingen. 
Maar belangrijker: SalonNet werkt ook als er geen 
internet aanwezig is. Daardoor is het ook heel geschikt 
voor mobiele salons of ambulante kappers.  
 
Q: Kunnen klanten ook online een afspraak 
maken via SalonNet?
A: Uiteraard! Klanten kunnen met ons online afspra-
kenboek ook zelf vanachter de PC, tablet of smartpho-
ne een afspraak bij je salon plannen. Hiervoor is in de 
salon dan wel een internetverbinding nodig. Afgelopen 
jaar hebben we ook een speciale ‘SalonNet’ afspraken 
App ontwikkeld voor Apple en Android. Online een 
afspraak maken was nog nooit zo eenvoudig!  
 
Q: En verder?
A: SalonNet is een compleet systeem. Dus naast de 
kassa en het (online) afsprakenboek vind je er ook 
opties voor klantkaarten, voorraadbeheer (digitaal 
bestellen), personeelsadministratie en kun je ver-
schillende rapportages en statistieken inzien. Dit gaat 
heel eenvoudig. Je hoeft er echt geen whizzkid voor 
te zijn. Daarnaast geven we ook advies over mogelijke 
tariefstructuren, kortingen en spaarsystemen. In een 
aantal maanden lanceren we een koppeling voor een 
nieuw type betaalautomaat zonder extra kabels op de 
balie of beveiligde internetverbinding. Ook hebben we 
plannen voor een eigenaar portal, zodat een eigenaar 
van één of meerdere salons op afstand een vinger aan 
de pols kan houden.  
 
Q: Is SalonNet een tailor-made systeem? 
A: Het SalonNet systeem is voor iedereen hetzelfde, 
maar je kunt als gebruiker wel opties ‘aan’ of ‘uit’ zet-
ten en aanpassen. Omdat wij ons meer als partner zien 
van de kapper in plaats van alleen leverancier, wordt 
de software continu geupdate en uitgebreid. Zie het als 
een klankbord dat twee kanten op werkt. Suggesties 
van onze gebruikers worden regelmatig verwerkt in het 
programma. Zo garanderen we een systeem dat altijd 
aan de eisen van nu voldoet.

GOOD TO KNOW
- SalonNet is meertalig: Nederlands, Duits, 
 Engels en Frans. Dit geldt ook voor de app en 
 online afspraakboek
-  In 2015 zijn er meer dan 22.000 online 
 afspraken gemaakt via SalonNet 
-  SalonNet heeft de beste prijs-prestatie 
 verhouding 
-  Werken met SaonNet kan al vanaf 25 euro per 
 maand en is super eenvoudig
-  Speciaal pakket voor zzp-ers/ambulante kappers
-  SalonNet wordt continu geupdate 
-  SalonNet werkt ook als internet het niet doet
-  SalonNet zorgt voor sneller en nauwkeuriger 
 afrekenen en maakt de financiële administratie 
 direct overzichtelijk
-  6 dagen per week van 09:00 – 17:30 gratis 
 helpdesk
-  Gratis demoversie via www.salonnet.eu

www.salonnet.eu
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