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5. Verdienen
5.1 Geen risico

Het aanbieden van tweedehands artikelen via bol.com is gratis. Op het moment dat een koper een artikel 
van je koopt, betaalt hij op dezelfde manier als voor een nieuw artikel. De koper betaalt aan bol.com en 
wij betalen het bedrag min de bemiddelingsbijdrage (na levering) aan jou.

Het factuurbedrag voor de koper is als volgt opgebouwd:

• Jouw vraagprijs van het artikel (hierin heb je de verzendkosten al verrekend).

• De servicebijdrage voor bol.com van € 1,99 per tweedehands artikel. Per tweedehands artikel rekent 
bol.com geen verzendkosten, maar een bijdrage voor bemiddeling.

Let op: De kosten voor verzending zijn voor rekening van de verkoper. Het is belangrijk hier 
rekening mee te houden in de vraagprijs. 

5.2 Bemiddelingsbijdrage
Geen verkoop: geen kosten! Je betaalt alleen een bemiddelingsbijdrage als je daadwerkelijk iets verkoopt. 
De bemiddelingsbijdrage bestaat uit: € 0,99 per verkocht artikel + 15% van de verkoopprijs van het 
artikel. Voor consolegames is dit € 2,99 per verkocht artikel + 15% van de verkoopprijs.  
De maximale bemiddelingsbijdrage die je aan bol.com betaalt, is € 15,- per artikel.
De kosten voor verzending zijn voor jouw rekening. Het is belangrijk hier in je vraagprijs rekening mee te 
houden. 

5.3 Dagelijkse uitbetaling na 21 dagen
Bol.com regelt het betalingsverkeer. Dit houdt in dat bol.com het factuurbedrag (inclusief btw) van de 
koper ontvangt en dit bedrag vervolgens, met de inhouding van de commissie (inclusief btw), eventueel de 
pakketzegel, Room to Read bijdrage. 

Voorbeeld
Verkoopbedrag   € 10,00
Kosten commissie  €  2,50
Kosten Pakketzegel   €  4,50
Afdrage Room to Read (10%) €  1,00     -

Uitbetaling    €  2,00 

Je wordt per verzonden artikel dagelijks uitbetaald op jouw rekeningnummer. Na de verzendbevestiging 
(u heeft het artikel verzonden) betaalt bol.com je na 21 dagen uit. Bol.com gaat er dan van uit dat de 
koop goed is afgehandeld en dat het artikel niet is geretourneerd. Het kan door de verwerking van de 
banken vervolgens nog maximaal 3 werkdagen duren voordat je het bedrag op jouw rekening ontvangt.

Voorbeeld
Besteldatum      2-1-2013
Artikel verzonden (verzendbevestiging)  4-1-2013
Uitbetaling vindt plaats op   25-1-2013 (met uitzondering van vertraging bij de bank)
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In jouw verkoopaccount bij de tab ‘Betalingen’ vind je wat je krijgt uitbetaald en wat al uitbetaald is. 

Wat houdt welk nummer in:

Bestelnummer: Zodra een bestelling geplaatst wordt door een koper wordt de bestelling voorzien 
van een bestelnummer. Een bestelling kan bestaan uit meerdere artikelen besteld bij jou of bij meerdere 
verkopers. Elk artikel wordt getoond als openstaande bestelling. Hierdoor kan het voorkomen dat een 
bestelnummer vaker voorkomt, maar met een ander artikel. De koper heeft dan verschillende artikelen 
tegelijk besteld in 1 bestelling.
Pakbonnummer (= Verzendnummer): Zodra je een bestelling (= artikel) bevestigt voor verzending, 
gaat bol.com ervan uit dat het artikel verzonden is en start de teller van 21 dagen. Het artikel wordt 
voorzien van verzendnummer = pakbonnummer.
Factuurnummer (=Betalingskenmerk): Bol.com kijkt per dag naar alle ‘verzonden artikelen van  
21 dagen oud’ en betaalt deze in 1 keer op die dag uit. Hierdoor krijgen de X-aantal verzonden artikelen 
1 factuurnummer (= betalingskenmerk). 
Betalingsreferentie: Het betalingskenmerk wordt getoond bij de transactie op jouw 
bankrekeningnummer als ‘Betalingsreferentie’.
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Nadat de uitbetaling heeft plaatsgevonden 
worden binnen 2 dagen de betalingsspecificaties 
getoond in jouw verkoopaccount. Je kunt 
per maand digitaal een uitbetalingsoverzicht 
uitdraaien met de ‘ontvangen betalingen’ waar 
het factuurnummer, de datum van uitbetaling, 
bestelnummer, pakbonnummer, bevestigingsdatum, 
EAN, referentiecode, titel artikel, verkoopbedrag, 
commissie, verzendbijdrage en uitbetaling wordt 
vermeld per betaald artikel. Ga naar de tab 
‘Betalingen’, selecteer de maand en het jaartal en 
klik op ‘Download’. 

5.4 Garantiebedrag
Bol.com regelt het betalingsverkeer. De koper betaalt aan bol.com en bol.com betaalt jou uit. Soms gaat 
er iets mis met de verzending of betaling van een artikel, zoals:

• Een artikel gaat verloren tijdens de verzending

• Een koper betaalt de bestelling niet

• Een artikel gaat verloren tijdens het retourproces.

Bol.com neemt hierin het risico. Vanzelfsprekend zit hier een grens aan. Bol.com gaat standaard uit van 
een bepaald bedrag waarvoor we garant staan. Dit is afhankelijk van de artikelen die je aanbiedt en de 
hoeveelheid verkopen. Op het moment dat je (vaak) aanspraak moet maken op het garantiebedrag wordt 
het bedrag lager. Op het moment dat je weinig aanspraak maakt op het bedrag en goed presteert wordt 
het bedrag hoger. Jouw prestatie is afhankelijk van hoe tevreden klanten over jou als verkoper zijn.

Mocht het voorkomen dat je het garantiebedrag overschrijdt, dan wordt je uitbetaald nadat de koper het 
bedrag heeft betaald. Dit kan in sommige gevallen langer duren dan 21 dagen na de verzendbevestiging. 
Meer lezen: tips, informatie en handleiding over betalingen.

http://www.bol.com/nl/m/service/handleiding-mijn-betalingen/index.html

