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Datum
 
Referentienummer opdrachtgever  
 
Projectnummer Indrukwekkend   

E-mailadres opdrachtgever
 
Contactpersoon opdrachtgever  

Klachtenformulier

Door opdrachtgever in te vullen

Door Indrukwekkend in te vullen

Projectnaam:

Omschrijving klacht

Indrukwekkend B.V.  De Droogmakerij 20f  1851 LX Heiloo

072 - 562 54 82 info@indrukwekkend.nl www.indrukwekkend.nl

Klachtnummer

Klachtafhandelaar
 
E-mailadres
 
Functie

Aanvullende opmerkingen / oplossing

 
 

Datum verzending bevestiging:   Verwachte einddatum:  

(Na invullen kunt u dit formulier mailen naar info@indrukwekkend.nl)



Toelichting klachtenformulier

Doel klachtenformulier
Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de 
oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

1.1  Ontvangst en registratie klacht
De opdrachtgever registreert de klacht op het klachtenformulier. Aan de indiener van een mondelinge 
klacht wordt gevraagd de klacht schriftelijk in te sturen voor verdere afhandeling. Indrukwekkend 
neemt zonodig telefonisch contact op met de opdrachtgever om aanvullende informatie te 
verkrijgen.

1.2 Koppelen klachtafhandelaar
Indrukwekkend stelt een klachtenafhandelaar aan. Deze is de verantwoordelijke voor het  
betreffende proces. De klachtafhandelaar is nooit de medewerker die het project heeft begeleid 
waarop de klacht betrekking heeft. Naam en functie van de klachtafhandelaar worden vastgelegd  
op ons klachtenformulier.

1.3 Bevestiging
De klachtafhandelaar van Indrukwekkend stuurt uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de 
schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging aan de klager, waarin zijn opgenomen:
 • korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden)
 •  de verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen we met een oplossing komen.
De datum van verzending van de bevestiging wordt geregistreerd op het klachtenformulier.

1.4 Onderzoek
De klachtafhandelaar onderzoekt de achtergrond en oorzaak van de klacht. Na de analyse vormt  
hij/zij de oplossingsrichting. 

1.5 Afstemmen van de oplossing en implementeren
De klachtenafhandelaar stemt op basis van de oplossingsrichting de oplossing af met de 
opdrachtgever. Hierin worden ook gezamenlijk de termijnen afgestemd binnen welke tijd de 
oplossing gereed is. Vervolgens wordt de oplossing geïmplementeerd.

1.6 Verslaglegging
De klachtafhandelaar rapporteert (periodiek indien nodig) schriftelijk aan alle betrokkenen.  
Nadat de volledige klacht is opgelost wordt een eindrapportage gestuurd aan alle betrokkenen, 
uiterlijk binnen twee weken. De klacht en de afhandeling daarvan worden digitaal opgeslagen.

1.7 Preventieve maatregelen
De klachtafhandelaar bepaalt met het management team of er maatregelen genomen moeten 
worden in het werkproces om herhaling te voorkomen. Hij/zij overlegt met diegene die effectieve 
verbeteringen kan doorvoeren. De preventieve maatregelen worden intern vastgelegd.

1.8 Rapportage, analyse en bijsturing
De klachtenafhandelaar rapporteert intern wat is afgesproken per opdrachtgever. De account-
manager bespreekt de klachten in periodieke vergaderingen met de opdrachtgever. De klachten-
afhandelaar analyseert elk jaar de klachten, hij/zij beoordeelt of er trends zichtbaar zijn, of de 
corrigerende maatregelen hebben geleid tot tevredenheid, en of de preventieve maatregelen  
hebben geleid tot verbetering. Deze analyse maakt deel uit van ons kwaliteitsbeleid.


