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1. Aanmelden
1.1  Voorwaarden

Je kunt als tweedehandsverkoper bij bol.com aan de slag, als je:

• 18 jaar of ouder bent;

• 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 je eigen verkoopaccount
Met een eigen Nederlands of Belgisch verkoopaccount voeg je artikelen toe, beheer je je aanbod en 
handel je bestellingen af. Voor het aanmaken van een verkoopaccount, heb je een bol.com koopaccount 
nodig. Hierin vind je een link om een verkoopaccount te openen. Na het invullen van je contactgegevens 
en het accepteren van de ‘Gebruikersvoorwaarden Particuliere Verkoper’, kun je meteen beginnen! 

Je hebt nu je eigen online-winkel en kunt via de link ‘Account’ de volgende gegevens in vullen:

• Alias: Als je liever niet onder je eigen naam artikelen verkoopt, kun je een alias invullen.

• Omschrijving: Hier kun je een (korte) omschrijving geven van de winkel, het assortiment en/of jezelf. 

1.3 Winkelpagina
Na aanmelding heb je op bol.com een eigen winkelpagina waar je omschrijving, aanbod en 
beoordelingen zichtbaar zijn.

1.4 Service
Binnen 24 uur Klantvragen beantwoorden
Binnen 24 uur Annuleringsverzoeken van de klant verwerken
Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen

Hoe meer tevreden klanten zijn, des te beter is dat voor jou en ons. Daarom verwachten we dat alle bol.
com verkopers continu werken aan het behalen en behouden van de volgende servicelevels:

• Minimaal 98% van je bestellingen is op tijd geleverd

• Minder dan 2% van je bestellingen worden door u geannuleerd

• Minder dan 2% van je bestellingen leidt tot klantvragen

• Minder dan 1% van je bestellingen wordt geretourneerd*

• Minimaal een 8 als algemeen reviewcijfer

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

1.5 Beoordelingen
Als een klant een artikel bij je koopt, krijgt hij de mogelijkheid om je dienstverlening te beoordelen.  
Zo krijgen andere potentiële kopers een beeld van jouw 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?

http://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-particulier/index.html
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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 overal in de winkel. 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 kopers 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.

Je kunt ook een gouden label verdienen. Hoe? Wanneer je 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.

• Je moet per maand meer dan 20 reviews ontvangen.

• Je moet per maand meer dan 50 artikelen verkopen.

Zorg dus dat je de artikelen goed levert, word topverkoper en verdien de gouden label!
Reviews zijn gebaseerd op de beleving van de klanten en kunnen niet verwijderd worden.


