
Zo verdien je 

makkelijk geld met 

abonnementen



Op alles een abonnement…



Op alles …



Op echt alles …



Van maaltijdbox tot …



… mobiliteit



En dan ook alle mobiliteit …



Van bezit …



… naar duurzaam gebruik



Van kapper …



… tot advocaat,…



… tot accountant



Waarom kiezen voor een 
abonnementsformule? 

10%

38%

25%
Voorspelbaarheid 

omzet

klantbehoud en

loyaliteit

Vinden van 

nieuwe klanten

11%

Inherent aan de dienst

(verhuur, magazines, 

telefonie)

16%Overig

Voorspelbare omzet & 
klantenbinding staan centraal



Focus op klantbehoud & loyaliteit



Verdienmodel

+ Wat kost een nieuwe klant? (CAC)

+ Terugverdientijd? (CAC payback)

+ Customer Lifetime Value? (LTV) verlies

winst
tijd

Customer Acquisition 

Cost (CAC)
Cost to serve Lifetime value (LTV)

+ Maandelijkse contractwaarde (MRR)



… draait om 
klantbehoud

+ Netflix (75% behoud na 6 mnd)

+ Hellofresh (25% behoud na 6 mnd)



Het behouden van een klant is goedkoper dan het 
werven van een nieuwe klant



Kosten Google Ads sterk gestegen



Kosten per nieuwe klant zijn flink
gestegen



Focus op klantenbinding



Onbeperkt gratis levering



8 van de 10 klanten geeft aan dat ze frequenter

afnemen en meer besteden als gevolg van het 

abonnement. (CIRP, 2017)

Amazon Prime leden

geven bijna 2x zoveel per 

jaar uit als niet-leden –

USD 1300 versus 700.

(CIRP, 2017)

93%
blijft klant na 1e 

jaar lidmaatschap

Meer dan 

100.000.000 
abonnees (VS)







Exact Online & Abonnementen



Exact Online

Geen gedoe

Voorspelbare omzet

Totaaloplossing

+

+

+

Geen gedoe

Haal de complexiteit uit het periodiek factureren 

van abonnementen. 

Integratie boekhouding

Van facturatie & incasso tot het correct 

toewijzen van omzet aan de juiste perioden. 

Voorspelbare omzet

Gegarandeerde en voorspelbare omzet, wie wil dat 

nu niet?



Geen gedoe met de periodieke facturatie van 
abonnementen





Maak groei meetbaar



Maak groei meetbaar

+ Wat is een klant waard?

▪ Mix van maand, kwartaal, halfjaar, jaarabonnementen?

▪ Maandelijkse contractwaarde (MRR) geeft inzicht in groei en klantwaarde







Maak groei meetbaar

+ Cash is king

▪ Hoe kan ik effectief sturen op de verwachte omzet uit 

abonnementen?





Maak groei meetbaar

+ Omzet & kosten aan de juiste periode

▪ Uitgestelde omzet en kosten





Van tussentijdse wijzigingen, upgrades & 
indexeringen





Samenvatting



Exact Online

Geen gedoe

Voorspelbare omzet

Totaaloplossing

+

+

+

Geen gedoe

Haal de complexiteit uit het periodiek factureren 

van abonnementen. 

Integratie boekhouding

Van facturatie & incasso tot het correct 

toewijzen van omzet aan de juiste perioden. 

Voorspelbare omzet

Gegarandeerde en voorspelbare omzet, wie wil dat 

nu niet?



Tips



Meer weten?



bijlage




