
Bedankt voor je interesse in de Snailmail Shop!

Ik ben hier ongeveer een jaar geleden mee begonnen toen ik snailmail leerde kennen. Het 

is veel groter geworden dan ik verwacht had en heb nu teveel ideeën en te weinig tijd, dus 

ik moet ik loslaten. Omdat de shop goed loopt, probeer ik het dus te verkopen in plaats 

van ermee te stoppen.

Alle gegevens, zoals voorraad, aantal bestellingen en volgers en dergelijke zijn een 

schatting. Het is een momentopname in december 2013.

Waar gaat het om?

> Huisstijl (logo, kaartjes, freebies, banners, etc.)

> Webshop (Luondo + etsy)

> Blog (blogspot / NL + EN)

> Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest

> Emailadres

> Domeinnamen (snailmailmagazine.nl + snailmailshop.nl)

> Ontwerp + voorraad producten (eigen ontwerp + ingekocht)

> Vermelding op Flavourites.nl (verloopt 06-2014)

COPYRIGHT

Het blijven mijn ontwerpen, maar door middel van een contract geef ik je als koper 

exclusief de rechten om ze te verkopen. De kosten hiervan om met een advocaat te 

regelen, delen we, ieder de helft.

PRODUCTEN

Alle producten die ik zelf heb ontworpen kan ik aanleveren in PDF bestand, zodat je in de 

toekomst bij kunt laten drukken. Ik zal bij de overname ook aangeven waar ik het heb 

laten doen toentertijd.

Alle producten kunnen alleen als 1 geheel worden overgenomen. Dit voor 85% van de 

inkoop/drukpijs. Sommige producten zijn in 2 talen (NL + EN) verkrijgbaar. Je kunt ervoor 



kiezen om door te gaan met de Etsy shop, maar dat hoeft natuurlijk niet (circa 75% van de 

verkopen zijn uit Nederland).

Producten die voorheen in de shop werden verkocht, maar niet inbegrepen zijn:

Hollandse ankepanke + Katjes ansichtkaarten-set, Poes + Cutie poster, 

Vriendinnenkaartjes, Vriendenboek voor Volwassenen, Katjes + Lief stickervel, Mocht je 

deze producten toch in de shop willen verkopen, kun je de meeste bij mij inkopen.

Bestsellers: Het Geweldige Snailmail Starters Pakket, printables en ansichtkaarten.

Wholesale: meerdere producten worden ook ingekocht door andere shops. Huidige 

verkooppunten: Elle Aime, Hip Gemaakt, Happy Paper, Kunst & Briefwerk, Lief & Leuk 

Kado's enzo, Onder de Oude Peer, Paper Stories, Paper and Tape, PLUUM, Savanna 

Interior, SE Impressions, Vlinders in je Buik, What's in a Bag en Winkel van Papier.

SHOPS

Luondo: 210 bestellingen (periode 03.2013 - 12.2013)

Etsy: 275 bestellingen (periode 02.2013 - 12.2013)

SOCIAL MEDIA

Nederlands Blog 135 volgers / 5000 pageviews p.m. 

Engels Blog 47 volgers / 2500 pageviews p.m.

(t/m 21.04.14 tutorial-berichten ingepland)

Facebook 860 likes / bereik per bericht 200-300 mensen

Twitter 465 volgers

Instagram 1280 volgers / gemiddeld 50 likes per beeld

Pinterest 575 volgers

IN DE MEDIA

De shop en producten hebben al meerdere malen in magazines gestaan en er is 

regelmatig over geblogt. Kijk hier: http://www.snailmailmagazine.nl/search/label/in%20de

%20media Ook heeft de Flair recentelijk contact met me opgenomen, het katten-
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briefpapier zal er binnenkort in komen te staan. De naamsbekendheid is sowieso 

recentelijk vergroot doordat ik een stand op Flavourites Live had.

FREEBIES

Om de bestellingen een klein feestje te maken, stuur ik ook altijd allerlei freebies mee. 

Onder andere: ansichtkaarten, simpele stickers, flyers, postzegels en wat ik op dat 

moment op voorraad heb. Sommige producten heb ik zelf ontworpen (zoals de kaarten), 

maar andere koop ik goedkoop in bij verpakkings-winkels of bijv. bij de Zeeman. Hiervan 

heb ik nog een vrij grote voorraad, deze krijg je er gratis bij.

Bij de magazines zitten gratis printables. Deze zitten in de Luondo shop automatisch erbij, 

deze kunnen klanten downloaden (natuurlijk krijg je hier alle bestanden van. Ik maak 

gebruikt van Dropbox). Bij Etsy moet je ze handmatig naar de klant toe sturen (omdat je 

anders geen verzendkosten kunt rekenen).

WEKELIJKS

Ik besteed ongeveer 1 dag per week aan social media. Dan schrijf ik berichten vooruit voor 

de blog, plan ik tweets in en Facebook berichten. Daarnaast moet ik meestal 1x per dag 

even naar de brievenbus om een of meerdere bestellingen op de post te doen. 99% van 

de bestellingen zijn brievenbus post.

JAARLIJKSE/MAANDELIJKSE KOSTEN

De blog is gratis, net als de andere social media. 

De Luondo shop kost € 37,00 per maand. Producten op Etsy plaatsen kost $0,20 en blijft 

dan 3 maanden actief. Bij elke verkoop betaal je 3,5% sales fee aan Etsy. Deze betaal je 

per maand, de rekeningen zijn gemiddeld $25,00 p.m.  

De snailmaiimagazine.nl domeinnaam (one.com) kost 21,00 per jaar (net verlengd), de 

snailmailshop domeinnaam (webchamp.nl) kost 15,13 per kwartaal. Alle prijzen zijn incl. 

BTW.



In de Luondo shop maak ik gebruik van Sisow voor de betalingen. Voor Ideal betaal je 

0,45 per bestelling, Paypal 0,25 per bestelling en 0,25 per batch (uitbetaling). Deze wordt 

automatisch verrekend. de rekeningen zijn gemiddeld €30,00 p.k. 

EN OOK

2 maanden na overname ben ik per email bereikbaar voor ondersteuning. Mocht je na die 

periode ook nog vragen hebben, kun je natuurlijk ook gewoon bij mij terecht. Je kunt ook 

mij inhuren voor eventueel toekomstige ontwerpen.

Winst kan ik niet echt aantonen, omdat ik zoveel verschillende vormen van inkomen heb 

(nog een andere shop plus grafisch ontwerp). Ook heb ik tot nu toe altijd alles wat ik 

verdiende, meteen weer in nieuwe producten gestoken.

Ik ben nooit begonnen aan een nieuwsbrief, omdat ik niet zo goed wist wat ik daarin moest 

zetten. Ik kon de aanmelding in de shop niet uitzetten, dus er zijn wel al mensen die er 

interesse in hebben.

Als ontwerper, heb ik ervoor gekozen om alleen producten direct in te kopen van andere 

ontwerpers. Ik denk dat mij dit gelimiteerd heeft, dus zou je het assortiment bijvoorbeeld 

uitbreiden met snailmail-gerelateerde producten, van grotere merken, verwacht ik dat de 

verkoop nog groter zal worden.

VRAAGPRIJS

3250,00 excl. BTW (waarvan voorraad: ±2250,00)

Wegens de grootte van het bedrag, sta ik ook open voor betaling in termijnen.

Indien je serieus geïnteresseerd bent, stuur ik je graag ook nog alle gegevens van de 

voorraad toe. In dit schema kun je zien wat de Inkoop/drukprijs (excl. BTW) p.s., 

Verkoopprijs (incl. BTW) en Overname prijs (excl. BTW) totaal vinden.


