
Drie checklijsten
voor je winkel

FEEDBACK BONUS



Dagelijkse
checklijst

EXTERIEUR

• Maak de stoep voor de winkel schoon en ruim op. 
• Maak de etalage schoon.
• Check of alle lampen werken in de etalage.
• Check of de verlichting goed staat afgesteld in de etalage en de lampen op 

producten zijn gericht. 
• Vul lege plekken in de etalage vanwege verkochte producten aan.
• Check of de artikelen die in je etalage staan ook in het voorste stuk van de 

winkel gepresenteerd zijn.
• Check of het exterieur van de winkel er goed onderhouden uitziet.

ENTREE

• Check of de entree schoon is.
• Verwijder producten, brochures of andere items in de eerste meter van de 

winkel.
• Check of de artikelen die inspelen op het seizoen of het moment, in het 

voorste stuk van de winkel staan.

VERLICHTING & NETHEID

• Controleer of alle lampen werken in de winkel.
• Check of de lampen op producten staan gericht.
• Check of de spiegels, paskamers en winkelvloer schoon zijn.
• Controleer of alle rekken, tafels, poppen of andere winkelonderdelen netjes 

zijn en geen beschadigingen hebben.
• Leeg volle prullenbakken.
• Controleer of de gangpaden vrij zijn van obstructies. 
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• Check of winkelhulpmiddelen zoals mandjes of winkelwagens op een goed 
zichtbare plek en verdeeld over de winkelvloer staan.

• Check het volume van de muziek, en de temperatuur in de winkel.

ASSORTIMENT

• Controleer of de gepromote artikelen op een duidelijk zichtbare plek staan en 
of alle producten passen bij lopende promoties.

• Check of alle producten geprijsd zijn en of de prijskaartjes kloppen. (Check 
iedere dag een klein deel van de winkel.)

• Vul producten aan en spiegel.
• Check of waar nodig goederen zijn beveiligd. 

COMMUNICATIEMATERIAAL

• Controleer of al het communicatiemateriaal in goede staat is.
• Check of het POS-materiaal bij de juiste producten staat, actuele informatie 

geeft en in de juiste richting is geplaatst.

HOTSPOTS

• Check of er communicatiemateriaal bij alle presentaties staat.
• Controleer of er voorraad staat of hangt van alle gepresenteerde artikelen bij 

of vlak naast de presentatie.
• Check of er actuele items op de belangrijke verkoopplekken staan. Met 

andere woorden: staan er verlopen acties of artikelen die niet bij het seizoen 
of moment passen?

• Kijk na of er bij alle belangrijke presentaties bijverkoop-artikelen staan.
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KASSA

• Ruim het kassablok op.
• Zorg voor voldoende cash in de kassalade aan het begin van de dag en room 

te grote voorraden af aan het einde van de dag.
• Check retouren, gerepareerde artikelen of gereserveerde producten voor 

klanten en ruim deze op of onderneem bijpassende actie. 

Let op: deze checklijst is niet per se compleet of correct. Het is een eerste 
opzet, die jij kan gebruiken om de juiste checklijst voor jouw winkel te maken. 
Verwijder of voeg punten toe die wel of juist niet passen bij jouw winkel.



Wekelijkse
checklijst

NETHEID

• Maak gezamenlijke ruimtes schoon, zoals de kantine en toiletten.
• Ruim het magazijn en kantoor op.

ASSORTIMENT

• Bestel goedlopende artikelen bij. 
• Check bestsellers, slowmovers en andere KPI's rondom je voorraad en 

onderneem waar nodig actie.

HOTSPOTS

• Check de presentaties op hotspots en wissel deze waar nodig of gewenst. 

BACKOFFICE

• Bestel kantoorartikelen bij. 
• Verwerk en controleer binnengekomen leveringen, en prijs nieuwe artikelen.
• Check je wekelijkse KPI's, zoals de omzet en het gemiddelde bonbedrag. 

Onderneem waar nodig actie.

Let op: deze checklijst is niet per se compleet of correct. Het is een eerste 
opzet, die jij kan gebruiken om de juiste checklijst voor jouw winkel te maken. 
Verwijder of voeg punten toe die wel of juist niet passen bij jouw winkel.
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Maandelijkse
checklijst

EXTERIEUR

• Wissel je etalage.
• Vernieuw de producten die buiten de winkel staan.
• Pas het stoepbord aan.

HOTSPOTS

• Wissel de presentaties op hotspots en pas deze aan op actuele acties of het 
moment van het seizoen.

BACKOFFICE

• Bereid de marketingacties voor de komende maand voor. 
• Plan een meeting met het team of trainingsmomenten met individuele 

medewerkers.
• Check openstaande facturen.
• Verwerk de vakantieaanvragen en verzuimdagen van medewerkers.
• Maak roosters voor de komende maand.

Let op: deze checklijst is niet per se compleet of correct. Het is een eerste 
opzet, die jij kan gebruiken om de juiste checklijst voor jouw winkel te maken. 
Verwijder of voeg punten toe die wel of juist niet passen bij jouw winkel.
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Over deze checklijsten

Deze checklijsten vallen onder het auteursrecht van Kooplust. Dat betekent dat 
zowel de checklijsten als geheel als de teksten uit de checklijsten niet zonder 
toestemming van Kooplust gedeeld mogen worden. Tevens is het niet toegestaan 
de checklijsten, behorende bij de Retail Academy van Kooplust, te delen met 
anderen.


