
Om bijverkopen leuker te maken is het van 
belang dat je zelf ook een enthousiaste 
en energieke houding aanneemt en gast-
vrij over komt. Gastvrijheid is namelijk een 
beleving en een gevoel dat op de gast 
overgebracht wordt tijdens zijn/haar bezoek. 
Van de begroeting tot het afscheid en alles 
ertussen draagt bij aan zijn/haar beleving, 
dus maak zijn/haar verwachtingen waar. 

Begroet dan ook altijd de gast als deze 
binnenkomt, lach vriendelijk en neem 
een open en behulpzame houding aan. 
Probeer servicegericht te zijn en neem 
de gast serieus. Kortom gedraag je als 
een ambassadeur van het bedrijf waar 
je werkt.

Om je gasten te helpen in het maken van een keuze 
is het van belang dat de koeling er goed bijstaat. 
Tevens zal de gast sneller een drankje kopen als hij 
deze zelf kan pakken. Zorg er dan ook voor dat deze 
goed gevuld is en de producten gespiegeld met het 
logo naar de klant toestaan. Een goed verzorgde 
vitrine of koeling met aantrekkelijk gepresenteerde 
producten zorgen er namelijk voor dat producten 
sneller verkocht worden!
 
Wil je daarnaast ook sneller iets verkopen, plaats 
een product, actie of combideal dan op ooghoogte 
van de gast. Bijvoorbeeld op de balie, een poster 
voor je zaak of op de menuborden. Zo valt dat 
product op en zijn gasten sneller geneigd om het 
te kopen. Productkennis is ook erg van belang. 
Het begint bij het kennen van het assortiment 
dat je verkoopt. Hierdoor kun je gastgericht gaan 
verkopen en eventuele vragen beantwoorden. 
Door veel te weten over een product kun je gasten 
verrassen en overtuigen om een product te kopen. 
Je krijgt meer zelfvertrouwen om een product 
bij te verkopen en daarnaast helpt het ook bij 
het adviseren van een klant. Op deze manier kun 
je goed inschatten welk drankje het beste bij de 
bestelling van je gast past en kom je veel gastvrijer 
en behulpzamer over! 

Gastvrijheid Productkennis en presentatie

•  Bij telefonische bestellingen herhaal je eerst de bestelling. Daarna vraag je de gast 
of hij/zij er iets bij wil drinken. Stel dus de vraag: ‘Wat wilt u daarbij drinken?’ 
Je zou de gast ook kunnen wijzen op een aanbieding die op dat moment loopt, 
bijvoorbeeld: ‘Bij elke pizza krijgt u nu een gekoeld blikje frisdrank naar keuze 
voor de halve prijs. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding?’ Spreek aan 
de telefoon altijd rustig en duidelijk en herhaal de bestelling en het bezorgadres.

•   Geef bij afhaalbestellingen een assortimentslijst of folder mee aan de gast.  
Dit kan de verkoop op de langere termijn stimuleren. Moet de gast wachten 
op zijn afhaalbestelling? Vraag dan of hij/zij iets te drinken wil tijdens 
het wachten.

•  In veel horecabedrijven – in het bijzonder bij cafetaria’s en snackbars – is er sprake 
van veel afhaalbestellingen. Ook hier liggen kansen voor bijverkoop. Indien een 
gast een gezinszak friet bestelt, vraag je ‘Wilt u er saus bij in een apart bakje?’ 
Herhaal ook hier weer vriendelijk de afhaalbestelling en ga servicegericht te werk.

•   Wees bij dit soort bestellingen ook niet opdringerig als je bij de 
gast een extra product onder de aandacht brengt. Ga open, 
vriendelijk en dienstverlenend te werk.

Telefonische en afhaalbestellingen

Het blijkt dat 

75% van de gasten geen drankje besteld bij hun lunch. Er ligt 
dus enorm veel potentie in de bijverkoop van een drankje in combinatie met 
iets te eten. Om een bijverkoop te realiseren is het van belang dat je rekening 
houdt met meerdere elementen, zoals: gastvrij zijn, een goede en hygiënische 
productpresentatie en kennis over het assortiment dat je aanbiedt.

Hoe leer ik bijverkopen?

‘Wat wilt u 
   daarbij drinken?’

Combideal



Zoals al eerder benoemt gaan de drie onderwerpen hand in hand met upsellen. 
Maar hoe verwerk ik die drie onderwerpen nou in een optimale bijverkopen? 

Aan de hand van deze stappen, gaat het jou zeker lukken!: 

1    De gast plaatst zijn bestelling. Je kijkt hem/haar aan, toont interesse en laat de gast 
uitspreken.

 
2    Je noteert de bestelling of toetst de bestelling in op de kassa. Terwijl je de bestelling 

registreert, herhaal je deze rustig en vriendelijk zodat er geen misverstanden kunnen 
ontstaan. 

3    Je haakt in op de bestelling van de gast. Als hij alleen iets te eten bestelt, kun je vragen 
of hij/zij er iets te drinken bij wilt. Een gast bestelt een hamburger. Vraag rustig en 
vriendelijk ‘Wat wilt u daarbij drinken?’ Zorg dat je de vraag altijd positief formuleert.  
Dus niet; ‘U hoeft er zeker geen drinken bij?’

4    Wijs de gast op speciale aanbiedingen: combideals, acties, speciale producten,  
nieuwe producten etc. 

5    Adviseer je gast. Geef jouw gast het ultieme advies. Aan de hand van zijn/haar bestelling 
adviseer je het best bijpassende drankje uit het assortiment (bijvoorbeeld: een Coca-Cola 
zero sugar bij een hamburger en een Fuze Tea bij een salade). Daarnaast is het adviseren veel 
leuker dan alleen maar de bestelling op te nemen!

 
6    Wees niet opdringerig als je bij de gast een extra product onder de aandacht brengt.  

Ga open, vriendelijk en dienstverlenend te werk.

Bijverkopen

Combideal


