


Hobby: toneelspelen

Even voorstellen
Monique Eugelink (1975)

Met Kadotikker regel je eenvoudig  
namens een groep (of namens jezelf)  
een kraamkado en geef je iets goeds,  
iets leuks en iets nuttigs

 Getrouwd, moeder van 3

Sinds 1 februari 2021 staat 
www.kadotikker.nl online

Grafisch ontwerper



 
  

Product & dienst Originele kado’s  
van creatieve  
makers!

€

Maak er een ‘potje’ van!

de voucher

Mogelijkheid om 
geld te geven 
d.m.v. voucher!

Je geeft een BabyBund 
certificaat. Hiermee 
geef je een stukje groen 
kado en steun je het 
werk van justdiggit.org

BabyBund

Duurzame hippe kado's

We maken d'r    een potje van!

Kadotikker.nl

Voorbeeld van de ‘pot’ 
na delen betaallink

https://justdiggit.org/
https://www.kadotikker.nl/
https://kadotikker.nl/orders/19f4df23-8275-43f3-a3a8-4e987e609fbe/payment
https://kadotikker.nl/orders/19f4df23-8275-43f3-a3a8-4e987e609fbe/payment


 
  

Timeline
Uitgeroepen tot  
winnaar next  
hippest  
webshop  
verkiezing 2021

31 mei 2021

Februari 2021
Kadotikker.nl  
staat online

01-02-2021  live De hipste  

webshop van 2021!

Start Kadotikker in  
de Gelderlander op  
15 maart 2021

Winnaar hippe webshop  
in de Gelderlander

40 mensen hebben er een 
'potje' van gemaakt.
120 mensen hebben 
totaal 'gepot',
40 baby's hebben  
dit kado gekregen

Website:
300 bezoekers  

per maand

Facebook:
220 volgers

Instagram:
725 volgers

online/social media

Deelname move 2 social  
achterhoek september/ 
oktober 2021

€

40 potjes verkocht

NEXT HIPPEST SHOP 2021



• Stapje voor stapje alle stappen zetten die nodig zijn voor de webshop.

•  Heb je een fysieke winkel maak ook een webshop aan. (Kan simpel met  
allerlei webhop platformen.)

• Google is je grootste vriend.

•  Er zijn veel Facebookgroepen, o.a. ‘je eigen webshop’, ‘ondernemen op  
internet’. Mensen zijn bereidt je te helpen bij dingen waar je tegenaan loopt.  
Ik heb vooral veel meegelezen.

•  Als je iets nieuws start, wees bewust voor mens en omgeving,  
wees je in alles bewust van de impact.

 
• Veel webshopeigenaren haken af door tegenvallende inkomsten.

• Marketing online en off-line.

• Doe mee aan programma’s, prijsvragen.

• 

Geniet van de reis



•  Dat als je 100 bezoekers op jouw website hebt en er 1-3 personen een aankoop 
doet (conversie) dat dat al heel goed is!

• Back-links zijn heel belangrijk en daar moet je continu aan werken. SEO.

• Dat het een behoorlijke tijd kan duren voordat je hoger komt in google.

•  Van te voren nagaan wat de google ads advertentiekosten zijn. Ik schrok ervan 
hoe hoog die tarieven zijn en kom er nu achter dat ik google ads voor mij heel 
duur is.

 
•  Zet je producten ook op een platform als bol.com en amazon (doe daar onder-

zoek, wie verkopen dezelfde producten). En kijk wat het doet. Bol.com heeft 
een enorm bereik.

•  Ik vond de kosten van verpakkingsmateriaal en verzendkosten tegen vallen,  
dit moet je doorberekenen in je tarieven. 

Wat ik nu weet



Er komt veel bij kijken
•  Checklist waar moet een webshop allemaal aan voldoen. De AVG, de leverings-

voorwaarden (kun je bij webwinkelkeur downloaden en aanpassen).  
Vermelding adres, kvk en btw nummer, keurmerken etc.

• Begin klein en start simpel. Pas onderweg dingen aan en hou vol.

•  Bij kleine webshops is het goed te laten zien wie het gezicht achter de webshop 
is. Mensen kopen van mensen.

•  Je hebt heel veel taken als webshopeigenaar, een webshop is afwisselend,  
je kunt (uiteindelijk) natuurlijk ook veel uitbesteden.  

•  Ik ben ontwerpster, inpakster, hoofd klantenservice, hoofd social media,  
blogger, inkoopster, boekhoudster.... en vind niet alles even leuk. Ik wil in de 
toekomst dan ook echt dingen uitbesteden, maar dat kan nu nog niet.

•  Kijk af! Kijk vooral naar voorbeelden wat vind je goed, wat niet,  
neem contact op met de eigenaar en stel veel vragen,  
ik heb daar veel aan gehad. 



Vragen? 
Als je het leuk vindt, neem  
een slinger, visitekaartje en  
flyers mee!

Monique Eugelink
Founder Kadotikker.nl
monique@kadotikker.nl

mailto:monique%40kadotikker.nl?subject=

