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3. Verkopen
3.1 De winkel

Na het doorlopen van de vorige stappen staan uw artikelen online op bol.com. Ze verschijnen naast de
artikelen van bol.com en op uw eigen winkelpagina. Hier staat de omschrijving van uw winkel zoals u
deze heeft ingevuld bij uw Winkelgegevens (te bereiken via ‘Account’). Op uw winkelpagina zijn ook
de beoordelingen van de klanten, uw aanbod, retour- en garantie & reparatie voorwaarden te zien.

Tip: Via de link Winkelpagina boven in uw verkoopaccount kunt u direct naar uw eigen  
winkelpagina.

3.2 Uw winkelpagina
Indien een klant op uw logo drukt dan krijgt de klant uw 
winkelpagina te zien. Op uw winkelpagina wordt
de beoordelingsscore aangegeven en kunt u diverse informatie voor 
de klant aangeven.
Onder ‘Account’ (staat in de bovenste balk in uw verkoopaccount) 
kunt u uw persoonlijke verkoopgegevens aangeven en, indien nodig, 
aanpassen.

Tab ‘Over de verkoper’; via ‘Account’ en vervolgens 
‘Winkelgegevens’ kunt u een omschrijving van uw winkel geven in 
maximaal 4.000 karakters. Deze omschrijving wordt getoond op het 
startscherm van uw verkoperspagina, samen met een samenvatting 
van uw beoordelingsscore en (retour-)voorwaarden.

Tab ‘Voorwaarden’; op deze pagina ziet de klant de retour-, 
garantie- en reparatievoorwaarden. 

Via ‘Account’ en vervolgens ‘Retourneren’ kunt u uw 
retourvoorwaarden aangeven.

Deze retourvoorwaarden ziet de klant op de winkelpagina en wanneer hij een bij u gekocht artikel retour
meldt in zijn account. Via ‘Account’ en vervolgens ‘Garantie- en reparatievoorwaarden’ kunt u
uw eigen voorwaarden en/of instructies voor garantie en reparatie laten tonen of onze voorwaarden en/
of instructies hier laten vermelden. Deze zijn als volgt;
Heeft u vragen over garantie of reparatie met betrekking tot een artikel dat u bij (naam verkoper)
heeft gekocht? Op het Bestellingenoverzicht in Mijn Account en op de bestelbevestiging vindt u de
contactgegevens van de verkoper.
Deze verkoper hanteert geen aanvullende voorwaarden en/of instructies voor garantie en reparatie.

Tab ‘Beoordelingen’; daarin staan alle beoordelingen van klanten omschreven verdeelt in positieve,
neutrale en negatieve beoordelingen. Door te leveren als beloofd, in goede staat afleveren en snelle
behandeling van klantencontact kunt u deze beoordelingen beïnvloeden.

Tab ‘Aanbod’; uw gehele aanbod wordt getoond en is door de klant vanaf deze pagina ook direct te
bestellen.
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3.3 Winkel (tijdelijk) sluiten
Als u op vakantie gaat of gedurende een periode geen bestellingen kunt bevestigen en verwerken,  
dan kunt u uw winkel tijdelijk sluiten. Ga in uw verkoopaccount via ‘Account’ naar Afwezigheid.
Klik onderaan de pagina op ‘Winkel is (tijdelijk) gesloten’ en daarna op de button ‘Opslaan’.  
Op dezelfde manier kunt u uw winkel ook weer openen.


