
 

Verkoopdocument KlusSupport 
 
 
KlusSupport is een soortgelijke website het Nederlandse Werkspot en Amerikaanse 
Mybuilder. Particulieren kunnen hun klus, werkzaamheden of verbouwing online op 
de website en vakmannen en klusbedrijven reageren op de oproep. De klant kan de 
offertes en bedrijven vergelijken en kiest wie de klus mag uitvoeren. 
 
Door het verdienmodel dat in de website zit verwerkt verdient u aan de klussen die 
geplaatst worden en/of aan de vakmannen die ingeschreven staan op de website.  
 
KlusSupport is gebaseerd op het bekende Werkspot.en Casius. Deze websites 
hebben nagenoeg geen concurrentie en daar willen wij met klusSupport verandering 
in brengen. Bij deze concurrenten kunnen vakmannen zich inschrijven. Om te 
kunnen reageren op geplaatste klussen betalen ze gemiddeld tussen de €650 en 
€2000  per jaar + soms een commissiepercentage over het factuurbedrag van de 
klus. Tarieven zijn hier ook afhankelijk van de regio waar men de klussen kunnen 
bekijken. Daarom is er van KlusSupport een goede concurrent te maken. 
 
In dit verkoopdocument geven we u een duidelijk en uitgebreid beeld van de 
mogelijkheden van KlusSupport. 
 
Bedrijfsnaam 
KlusSupport is een naam die met zorg is uitgekozen. De naam is goed te onthouden 
en zegt precies wat je kan verwachten; thuis genieten van gerechten uit restaurants. 
 
Logo  
 
 
 
 
Het logo is uniek door ons ontworpen. Door de hamer en tang en de verschillende 
gekleurde woorden is het opvallend is en tevens goed te lezen. Het logo ontvangt u 
niet alleen in .JPEG maar tevens in AI, EPS, PNG, SVG en WEB. Hierdoor is het 
logo ook uitermate geschikt voor uw drukwerk en raam- of autobelettering zonder dat 
de kwaliteit verloren gaat of problemen krijgt met pixels. 
 
Klanten 
 
Veel mogelijkheden 
Een klus plaatsen als klant of bekijken als vakman is met KlusSupport is heel 
gemakkelijk. Daarvoor hoeft men niet eerst in te loggen. Zo maken laten we de 
vakmannen zien wat het aanbod is, alleen kunnen ze er niet op reageren totdat ze 
zich hebben ingeschreven met een betaald account of proefaccount. Op deze manier 
activeren wij de drang naar de wil om te kunnen reageren op de klus. Ze schrijven 
zich in, betalen online en kunnen direct op de klus reageren en een prijs doorgeven 
aan de particulieren. 
 
 



Dashboard 
Zodra een klant of vakman zich aanmeldt of inlogt, krijgt hij toegang tot zijn eigen 
gebruiksvriendelijke dashboard met alle gegevens en die hier tevens zijn aan te 
passen. 
 
Vakman 

 Persoonlijke en adresgegevens 

 Social media links bedrijf 

 Wachtwoord veranderen 

 Foto’s en video’s van klussen 

 Werkgebied met plattegrond 

 Vakgebieden 

 Openingstijden 

 Review beheren 

 Klussen waarop gereageerd is 

 Klussen die zijn afgerond 

 Soort profiel/account 

 Geldigheid profiel/account 

 Upgraden profiel/account 

 Etcetera  
 
Particulier: 

 Persoonlijke en adresgegevens 

 Social media links 

 Wachtwoord veranderen 

 Geplaatste klussen 

 Review beheren 

 Geplaatste klussen  

 Nieuwe klus plaatsen 

 Klussen die zijn afgerond 

 Geldigheid profiel/account 

 Upgraden profiel/account 

 Etcetera  
 
 
Maak een demo account aan 
U kunt op klussupport.nl als vakman of als particulier een proefaccount aanmaken 
om de ervaring te beleven. U ziet hoe handig het systeem werkt voor beide 
gebruikers.  
 
Reviews vakmannen 
Vakmannen kunnen van mensen reviews ontvangen als een klus gedaan is. Hiermee 
kunnen vakmannen een goede reputatie opbouwen op KlusSupport.nl. Hoe hoger de 
cijfers, hoe meer vertrouwen het bedrijf geeft aan de klanten die een klus plaatsen. 
 
 
 
 
 



Aanmelden / Registreren 
 
Particulieren of vakmannen kunnen zich online aanmelden. Dit gebeurd middels 
enkele simpele stappen namelijk: 
 
Vakman – kiest zijn lidmaatschap (betaald of onbetaald): 

1. Bedrijfsinformatie 
2. Selecteer vakgebied 
3. Betaal informatie 
4. Activering, en hij kan inloggen 

 
Particulier - kiest zijn lidmaatschap (betaald of onbetaald): 

1. Persoonlijke informatie 
2. Betaal informatie 
3. Activering, , en hij kan klussen plaatsen 

 
U stelt zelf het lidmaatschap met de bijbehorende geldigheid en prijs vast maar uw 
eigen inzicht. Dit is snel aan te passen als u toch uw prijzen voor een lidmaatschap 
wil verhogen of verlagen. 
 
Systeem achter de website KlusSupport.nl 
 
Als eigenaar van de website heeft u een eigen inlogsysteem zodat alles kan inzien 
en aanpassen.  
 
Bij vakmannen: 

 Per vakman inschrijfgegevens inzien/aanpassen 

 Activeren of deactiveren account 

 Handmatig een vakman inschrijven 

 Soort account aanpassen 

 Etcetera  
 
Bij klussen: 

 Per klus gegevens inzien/aanpassen 

 Activeren of deactiveren account 

 Status klus aanpassen 

 Klus verwijderen 

 Oude klussen bekijken 

 Etcetera  
 
Betaalde of onbetaalde accounts: 
 
U kunt kiezen of de accounts gratis zijn, of er een gratis proefperiode is of aangeven 
wat de prijzen en geldigheid is van de accounts. Zo kunt u instellen dat er 1 klus (of 
meer) als proef geplaatst kan worden voordat er betaald moet worden en een 
bepaald aantal dagen aangeven hoelang een proefaccount te gebruiken is. 
 
Tarieven op de website zijn aan te passen en dienen slechts als voorbeeld.  
 
 



Lijst gebruikers: 
 

U heeft de mogelijkheid om een lijst in te zien met alle gebruikers (particulieren en 
vakmannen) die staan ingeschreven op de website. 
 
Weergave voor PC, laptop, tablet en mobiele telefoon 
 
De weergave van KlusSupport is uitermate geschikt voor zowel uw PC, laptop, tablet 
als mobiele telefoon.  
 
Achtergrond startpagina 
 
Momenteel hebben wij een video geplaatst op de achtergrond, u kunt ook kiezen om 
deze aan te passen naar een andere video of om toch te kiezen voor een stilstaande 
foto. 
 
 
Stappen bij overname 
Mocht u met ons een akkoord voor overname bereiken, zal de website en 
domeinnaam aan u worden overgedragen waarbij u volledig eigenaar wordt. Hiervoor 
heeft u hosting nodig (online ruimte voor de website en mailbox). Wij zullen u 
adviseren voor een goed hostingbedrijf of u wij plaatsen de website online bij het 
bedrijf naar u keuze. We zullen zorgen dat uw mailbox(en) werken. U dient zelf het 
bedrijf in te schrijven bij de overheidsinstanties zoals de Kamer van Koophandel en 
belastingdienst. Wij kunnen u hierbij wel adviseren en tips meegeven. 
 
 



Kortom… 

KlusSupport is een compleet systeem om snel van start te gaan met een geweldig 
bedrijf in een groeiende branche. KlusSupport biedt u de kans om hiervan mee te 
profiteren. 
 
Heeft u vragen of onduidelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op. 
 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Laar IMA     Contactpersoon: Dhr. D. van Laar 
Clematisstraat 67     Tel. 0031 (0)623772868 
7601 EH Almelo     info@vanlaarima.nl 
KvK: 08143751       
 


