
Grootste uitdagingen

Beste oplossing

Workflow
“Bij woningcorporaties wordt vaak 
gewisseld van manager. Als ik net mijn 
contacten op orde heb, is ineens mijn 
contactpersoon vertrokken. Ik mag 
dan weer helemaal achteraan de rij 
aansluiten.”

Vanuit Teamleader maak ik alle afspraken. Alle 
contactgegevens en adressen staan er al in. Het is een soort 
kerstboom waar je elke keer een kerstbal in hangt.

“Vroeger tikte ik mijn offertes en 
facturen allemaal handmatig, 
dat kostte me erg veel tijd en is 
foutgevoelig.”

Eerste contact met lead 
via telefoon

Deal aanmaken in 
Teamleader

Gespreksverslag in 
Teamleader bewaren

Offerte opmaken in 
Teamleader

Factuur per  
mail versturen

Call inplannen

Dealstatus updaten

Na akkoord afspraak 
inplannen
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Teamleader helpt bedrijven te werken vanuit één centraal platform. Niet langer knoeien met
informatie verspreid over verschillende tools, Excel-bestanden en inboxen, maar efficiënt

samenwerken met collega’s. Zo krijg je meer gedaan, en heb je minder gedoe.

Verkopen, factureren en 
organiseren met Teamleader

user story

Sector BouwWie Vochtstop Team 3 mensen

Resultaten
Tijdwinst

Inzicht

Eigenaar Sebastiaan van Vochtstop hoeft niet meer altijd op de zaak te zijn om 
inzicht te krijgen in zijn cashflow of om offertes en facturen te versturen. “Afgelopen 
zomer werkten de jongens op een school, maar moest ik revalideren voor mijn rug. 
Toen kon ik gewoon vanuit mijn vakantieadres de factuur sturen. Ook kon ik zelf 
kijken of een factuur al betaald was en deze op afstand op betaald zetten”. Ook 
handig, Sebastiaan had direct inzicht in de verkoopcijfers. “Ik kon precies zien wat 
er allemaal gebeurde omtrent de verkoop.”

“Nu ik met Teamleader werk, gaat het sturen van offertes en factureren veel sneller. 
Eerst moet je even alle templates en standaarden onder de knie krijgen, maar 
daarna heb je al gauw 80% tijdwinst in het offerte- en facturatietraject. Binnen een 
minuut ben ik klaar.”

Probeer ons twee weken uit. 
Zonder gedoe. Zonder te betalen.

Probeer het gratis Hoe werkt Teamleader?Vervang je papierwinkel vandaag nog en probeer Teamleader twee weken uit. 
Vind je het niks? Geen probleem. Dan betaal je ook niks.

https://signup.teamleader.nl/?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=vochtstop
https://www.teamleader.nl/functie?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=vochtstop

