


Wat is 
MailChimp?
MailChimp is een online tool* om 
nieuwsbrieven te maken en te versturen. 
Ook kun je o.a. mailinglijsten beheren en 
aanmeldformulieren of rapporten maken.

* Software as a Service:  
   SaaS



➤ Gratis tot 2000 abonnees  
(en 12.000 mails per maand)  

➤ Gemakkelijk in gebruik 

➤ Professionele kwaliteit van 
mails 

➤ Wereldleider in HTML-
nieuwsbrieven 

➤ De interface verandert zo nu 
en dan enigszins.

KENMERKEN MAILCHIMP



➤ (Contact)lijsten – Lists 
➤ Nieuwsbrief Sjablonen  – Newsletter Templates 
➤ Campagnes – Campaigns 
➤ Groepen en segmenten 
➤ Rapporten – Reports 

➤ Formulieren – Forms 
➤ Automatische mails – Autoresponders 
➤ Advertenties – Ads 
➤ Landingspagina’s – Landing Pages 
➤ Bestandsbeheer – Content Manager

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN?



Lists 
(lijsten)



STANDAARD 
INVOERVELDEN 
➤ Mailadres (verplicht) 
➤ Naam (Voornaam en 

Achternaam) 
➤ Telefoon 
➤ Adres en Woonplaats 
➤ Aangeschaft product, 

Interesse, Geboortedatum, 
Leeftijd, Gevolgde cursus, 
Rijbewijs, Taal, Gewicht, 
Lengte, Mouwmaat etc.

LIJSTEN – LISTS

TYPE INVOERVELDEN 
➤ Tekst 
➤ Getal 
➤ Radioknoppen 
➤ Drop down menu 
➤ Datum 
➤ Geboortedag 
➤ Adres  
➤ Telefoon 
➤ Website 
➤ Afbeelding



➤ Maak een abonneelijst aan. Geef deze een adequate naam. 

➤ Maak alle velden aan die voor jouw business belangrijk zijn.  
Neem hiervoor de tijd! 

➤ Importeer het txt-bestand ‘abonnees_1.txt’. Zorg dat irrelevante 
velden worden overgeslagen. 

➤ Kopieer en plak de abonnees uit ‘abonnees_2.xls’. Zorg dat 
irrelevante velden worden overgeslagen. 

➤ Voeg handmatig 1 abonnee toe. 

Waarschuwing: import van csv-bestanden via Excel is buggy.  
Neem liever de route via Google Sheets of importeer via txt-bestanden

OEFENING 1



➤ Wijzig handmatig het telefoonnummer van abonnee Jurre Stand: 
06-12345678 

➤ Maak van Jurre Stand een VIP. 

➤ Voeg een notitie toe voor Jurre Stand: 
‘Jurre heeft interesse in ons product en is telefonisch  
alleen ’s avonds te bereiken tussen 19.00 en 21.00 u’.  

➤ Verwijder abonnee Cor de Jongen.
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