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1. Aanmelden
1.1  Voorwaarden

U kunt als zakelijk verkoper bij bol.com aan de slag, als u:

• bent ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) of Belgisch Handelsregister;

• een btw-nummer hebt;

• een account bij bol.com hebt;

• een Nederlands of Belgisch postadres hebt;

• een Nederlandse of Belgische betaalrekening hebt;

• bereikbaar bent via e-mail.

1.2 Maak een eigen verkoopaccount
Met een eigen verkoopaccount voegt u artikelen toe, beheert u uw aanbod, handelt u bestellingen af en 
ziet u uw betalingsoverzicht. Voor het aanmaken van een verkoopaccount, is een bol.com koopaccount 
nodig. Hierin staat een link om een verkoopaccount te openen. 

Vul de gevraagde contactgegevens en uw winkelnaam in, en geef een (korte) omschrijving van uw 
winkel en het aanbod. Ook geeft u aan in welk land uw bedrijfsentiteit gevestigd is en naar welk land / 
welke landen u wilt verkopen (uw verkoopbereik). Na het accepteren van de ‘Gebruikersvoorwaarden 
Zakelijke verkoper’, ontvangt u een e-mail die u moet bevestigen. Na bevestiging van de email onvangt 
u binnen 2 werkdagen een brief op het vestigingsadres met een verificatiecode. Wanneer u weer inlogt in 
uw verkoopaccount kunt u direct de verificatiecode invullen. Na het invullen van de verificatiecode krijgt u 
toegang tot uw verkoopaccount en kunt u beginnen met verkopen.

Horloges, zonnebrillen of sieraden 
Als u horloges, zonnebrillen of sieraden wilt verkopen, dan heeft u hiervoor verkooprechten nodig.  
Stuur na het aanmaken van een verkoopaccount een e-mail naar verkooprechten@bol.com. Vermeld in de 
e-mail uw bedrijfsnaam en kvk-nummer en gebruik als onderwerp: ‘Aanvraag sieraden verkopen’.  
Wij zullen uw aanvraag dan binnen 2 werkdagen verwerken. Wij sturen u een e-mail zodra u aan uw 
aanbod kunt toevoegen. 

Verkopen in meerdere landen
Bol.com biedt verkopers de mogelijkheid om zowel in Nederland als in Vlaamstalig België te verkopen. 
Voor u een unieke kans om uw verkopen uit te breiden. In meerder landen verkopen kan op 2 manieren  
namelijk middels een apart verkoopaccount een middels een combinatie verkoopaccount. Hieronder vind 
u uitleg over de verschillen en voor- en nadelen van beide oplossingen.

Combinatieaccount
Een combi-account is één verkoopaccount waarmee u zowel in Nederland als in België verkoopt.

Voordelen van een combi-account:
• U hoeft maar één verkoopaccount te openen en te onderhouden.
• U hoeft maar één keer uw sheet te uploaden voor beide landen.

• Uw verkoopaccount met producten en prijzen onderhouden is makkelijker/eenvoudiger.

http://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html
http://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html
mailto:verkooprechten@bol.com
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Nadelen van een combi-account:
• Het is helaas niet mogelijk om een andere prijs voor een product te hanteren in België.
• Het is niet mogelijk om verschillende levertijden aan te geven voor België (mochten uw levertijden naar 

België langer zijn, dan moet u deze tijden hanteren).
• U kunt maar één versie van uw algemene voorwaarden en retourvoorwaarden toevoegen. Daarin 

moeten beide landen worden meegenomen.
• U kunt maar één retouradres aangeven.
• U kunt geen gebruik maken van de voordelige verzendservice via bol.com en pakketzegels 

aanschaffen.

Apart account
Voor de verkopen in Nederland heeft u een apart verkoopaccount en voor de verkopen in België heeft u 
een apart verkoopaccount.

De voordelen van een apart verkoopaccount per land waarin u wilt verkopen:
• U kunt een andere prijs voor een product hanteren voor België (dit kan zeker nuttig zijn wanneer uw 

kosten voor verzending naar België hoger zijn). In beide landen kunt u dus een ander offer hanteren.
• U kunt een andere levertijd communiceren voor België.
• U kunt voor ieder account een eigen retouradres ingeven.
• U kunt duidelijk een scheiding maken tussen Nederland en België met betrekking tot uw financiën.  

Dit maakt eventuele intracommunautaire leveringen en verrekeningen daarmee eenvoudiger (voor meer 
informatie omtrent verkoop in België zie ook de site van de Belastingdienst, onder “intracommunautaire 
prestaties”).

• U kunt gebruik maken van de verzendservice van bol.com en voordelig pakketzegels kopen.

De keuze van een type verkoopaccount kan effecten op uw organisatie en/of IT-omgeving. Zo kunnen 
meer bestellingen leiden tot meer werk voor het verwerken van de bestellingen en kunnen meer 
bestellingen leiden tot meer klantvragen. Gelieve daar op voorhand rekening mee te houden, zodat we 
geen klanten teleur stellen.

Keuze gemaakt ?
Indien u kiest voor een combi-account dan verzoeken wij u dit te melden aan verkooprechten@bol.com 
onder vermelding van uw firmanaam en uw verkoopaccount nummer.
Bol.com zal vervolgens diverse KPI’s checken en indien deze positief zijn, zullen wij u account vervolgens 
omzetten naar een combi-account.

Indien u liever 2 aparte verkoopaccounts wilt hebben dan verzoeken wij u een 2e account als volgt aan  
te maken;

1.   Nagaan of jullie een zakelijk koopaccount hebben, zo ja, ga naar punt 2, zo nee ga naar punt 3.
2.  Maak een “privé” (particulier) koop account aan .
3.  Maak vanuit uw “privé” (particulier) koop account een tweede zakelijk verkoopaccount aan.

Wij adviseren u het gekoppelde particuliere/privé koop-account verder niet te gebruiken voor aankopen. 
De handelsnaam kunt u altijd wijzigen in uw verkoopaccount onder ‘Account’. 

1.3 Logo
Onder de tab Accountgegevens voegt u uw logo toe (jpg, 148x42 pixels). Deze wordt bij uw artikelen 
getoond.

mailto:verkooprechten@bol.com
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1.4 Winkelpagina
Na het invullen van de verificatiecode heeft u op bol.com een eigen winkelpagina waar uw logo, 
omschrijving, uw aanbod en beoordelingen zichtbaar zijn. 

1.5 Service
Bol.com staat bekend om zijn goede en betrouwbare dienstverlening. Wij verwachten dit ook van onze 
zakelijke verkopers. Klanttevredenheid is een belangrijk criterium om klanten te behouden. Wij hanteren 
daarom de volgende regels:
• Binnen 24 uur klantvragen beantwoorden
• Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09:00 en 17:00 uur
• Binnen 24 uur annuleringsverzoeken van de klant verwerken
• Binnen de beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen
• Binnen 24 uur ontvangen retourartikelen verwerken

Hoe meer tevreden klanten, hoe beter voor u en voor ons. Daarom verwachten we dat alle bol.com 
verkopers continu werken aan het behalen en behouden van de volgende servicelevels:
• Minimaal 98% van uw bestellingen is op tijd geleverd
• Minder dan 2% van uw bestellingen worden door u geannuleerd
• Minder dan 2% van uw bestellingen leidt tot klantvragen
• Minder dan 1% van uw bestellingen wordt geretourneerd*
• Minimaal een 8 als beoordelingscijfer

*  Dit percentage wordt berekend op retourzendingen met retourreden: verkeerd, beschadigd, defect of 
incompleet artikel ontvangen, artikel te laat ontvangen, artikel niet verzonden na bevestiging.

 
Wij vertrouwen erop dat onze verkopers een goede dienstverlening verzorgen. Verkopers die zich hier 
onvoldoende aan houden, worden uitgesloten van het gebruik van een verkoopaccount. 

1.6 Beoordelingen
Als een klant een artikel bij u koopt, krijgt hij de mogelijkheid om uw dienstverlening te beoordelen. 
Zo krijgen andere potentiële klanten een beeld van uw dienstverlening. De evaluaties tonen we op de 
winkelpagina. De evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

• Hoofdvraag: Hoe beoordeelt u deze verkoper?

• Productinformatie: In welke mate voldoet het artikel aan de beschrijving van de verkoper?

• Levering: In welke mate voldeed de levertijd aan de belofte van de verkoper?

• Bezorging: Wat vond u van de staat waarin het artikel werd bezorgd?

• Contact: Wat vond u van het contact met deze verkoper?
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Er kan een score worden gegeven op een schaal van 1 t/m 10. De score op de hoofdvraag, in cijfers, 
verschijnt uiteindelijk op uw winkelpagina. Dit is niet het gemiddelde cijfer van de gehele beoordeling. 
Wanneer een klant met zijn muis over deze score gaat verschijnt een link naar de verkoperpagina met 
de scores op de andere onderwerpen. De beoordelingsscore is het gemiddelde cijfer dat klanten aan 
verkopers hebben gegeven in de laatste 3 maanden. Wanneer de laatste 3 maanden minder dan vijf 
beoordelingen zijn gegeven, is de score een gemiddelde van alle beoordelingen. Er wordt ook een 
percentage berekend van het aantal positieve beoordelingen. Deze wordt berekend op basis van de som 
van positieve (8 en hoger) en negatieve (5 en lager) beoordelingen.

U kunt ook een gouden label verdienen. Hoe? Wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De score op de hoofdvraag moet een 9 of hoger zijn.

• De score op de aanvullende vragen mag niet lager dan 8,5 zijn.

• U moet per maand meer dan 20 reviews ontvangen.

• U moet per maand meer dan 50 artikelen verkopen.

Zorg dus dat u uw artikelen goed levert, word topverkoper en verdien de gouden label!

Reviews zijn gebaseerd op de beleving van de klanten en kunnen niet verwijderd worden.


