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Het is afhankelijk van de status van het artikel, of je zelfzorg artikelen kunt verkopen via bol.com:

• Artikelen met een AV status mogen algemeen verkocht worden en kun je dus aanbieden via bol.com

• Artikelen met een UAD status mogen uitsluitend in een apotheek en drogist verkocht worden en kun je dus 
niet aanbieden via bol.com

• Artikelen met een UA status mogen uitsluitend in een apotheek worden verkocht en kun je dus niet
aanbieden via bol.com
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• Tekstuele
content

Thema 3

• Visuele
content

Thema 2

• Specificaties



Tekstuele content
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Waarom is een goede titel belangrijk? 
Goede vindbaarheid binnen én buiten bol.com:
• Intern (bol.com zoekmachine).

• Extern (bijvoorbeeld Google Shopping, -SEA en -SEO). 

Search-proof
Binnen bol.com en in Google wordt jouw artikel beter gevonden wanneer producttitels 
op de juiste manier zijn opgebouwd. De titel dient de relevantste kenmerken van het 
artikel weer te geven. Afbreekstreepjes helpen de titel overzichtelijk te houden. Daarom 
is de titelopbouw als volgt geformuleerd:

Een goede titelopbouw
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – USP – USP – USP

Belangrijke USP’s kunnen zijn: maat, kleur, vorm, gewicht of aantal stuks

Voorbeelden
• Opticalm Verzachtende Oogdruppels Plus – 10 ml – 1 stuks
• Body & Fit Marinol Omega 3 – 1000 mg per capsule – 60 capsules

Wat je dient te vermijden in een titel: 
• Lange titels van meer dan dan 70 tekens.
• Lopende (schrijf)teksten.
• Vermelden van prijzen, (tijdelijke) acties, levertijden of houdbaarheidsdatum.
• De hele titel in hoofdletters neerzetten.
• Onwaarheden (bijvoorbeeld merknaam vermelden indien het artikel daar niet van is).
• Korte, te algemene titels (bijvoorbeeld ‘rode hondenmand’ of ‘kattenvoeding’).
• Niet te algemeen, dus kies voor ‘eiwitshake’ in plaats van ‘sportvoeding’.

Voor de beste vindbaarheid via de interne zoekbalk, SEA en SEO
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SEA

SEO

Shopping



Titels – voorbeelden voor specifieke productgroepen
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Zelfzorg
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Inhoud

Sportvoeding
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Inhoud – Smaak (andere USP) 

[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Kleur – Inhoud

Voedingssupplementen
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Inhoud

Afslanken
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Inhoud

[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] – Maat – Kleur

Thuistesten
[Merk] [Serie] [Productnaam] [Productgroep] - Inhoud

Orthica Orthiflor Original Probiotica – 120 stuks

Leidapharm Paracetamol – 240 mg – 10 Zetpillen

Body & Power Lady Power Eiwitpoeder / Eiwitshake – 750 
gram – Aardbei

Atkins Day Break Knapperige Muesli – 325 gram

Testjezelf nu Midstream Zwangerschapstest – 2 stuks

Lace corrigerend ondergoed – Maat S/M – Zwart

Body & Fit Shakebeker – BPA vrij – Blauw – 500ml
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- Kleine samenvatting

- Wat is het? 

- Wat doet het?

- Waarom moet ik het kopen?

- Wat krijg ik?

- Advies

- Onderhoud

- Tips

Help de klant met zijn keuze
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Minimale informatie (introductie)

Optionele informatie

Aanvullende informatie (opsomming)
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Waarom is een goede productbeschrijving belangrijk?

• Stimuleert verkoop

• Voorkomt klantvragen

• Met unieke content kom je hoger op Google en stimuleer je verkeer naar je assortiment 

Richtlijnen voor een goede productbeschrijving

• Beantwoord de meest voor de hand liggende vragen van de consument (bijvoorbeeld 

maat/afmeting, materiaal, functies, stijl, garantie-informatie, onderhoudsinstructies).

• Gebruik unieke content, dit is relevanter voor Google. 

• Vermeld merknaam en artikelnummer/productnaam binnen de eerste 120 woorden 

(deze zijn het relevantst voor SEO en SEA).

• Gebruik juiste spelling en complete zinnen. Maak er een gemakkelijk te lezen en soepel 

lopend, bondig verhaal van.

• Gebruik bij voorkeur de  ‘je’ aanspreekvorm (in plaats van ‘u’).

• Zorg uiteraard dat de inhoud waarheidsgetrouw is. 

Vermeld in de beschrijving geen informatie over de prijs, levering, acties of je 
eigen bedrijfsgegevens. 

Let op!
Er mogen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, linkjes of andere artikelen 
in de beschrijving voorkomen. Ook is het belangrijk dat er geen (medische/gezondheids) 
claims worden gedaan. Dit mag enkel als deze wetenschappelijk bewezen zijn. Bij twijfel 
kun je contact opnemen met de KAOGKAG; de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing 
Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).



Specificaties
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1111

Dit zijn de vragen van klanten Dit zijn jouw antwoorden
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Specificaties: 
artikelbreedte, substantie, 

kleur en merk



Content toevoegen in je verkoopaccount
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Vul op zijn minst de minimale 
informatie in om het artikel online 

te zetten.

Vul aanvullende en optionele 
informatie in om vindbaarheid te 

vergroten.



Waar dien ik op te letten?
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Tips:

1. Vul tenminste alle witte velden.
Deze zijn nodig om het artikel op de website te zetten.

2. Vul alle relevante kenmerken.
Dit verhoogt de vindbaaheid van je artikelen.

3. Vul kenmerken ook in als het antwoord ‘nee’ is.

4. Vul de kenmerken juist in.

Interne referentie EAN Productgroep Beschrijving Hoofdafbeelding Control Through Mobile App Kleur Merk Materiaal Aantal meegeleverde accu's/batterijen

8433345403342 8433345403342 Vaginale balletjes

4260458851746 4260458851746 Vaginale balletjes

4024144537051 4024144537051 Vaginale balletjes

8433345404431 8433345404431 Vaginale balletjes

1000000025194 1000000025194 Vaginale balletjes

1000000025200 1000000025200 Vaginale balletjes

8714273933683 8714273933683 Vaginale balletjes

5060428801813 5060428801813 Vaginale balletjes

3700436071472 3700436071472 Vaginale balletjes

0848518026743 0848518026743 Vaginale balletjes



De minimaal verplichte content bestaat uit: 

1. EAN-code
2. Merknaam (‘brand’)
3. Afbeelding (‘cover image’)
4. Titel
5. Beschrijving
6. Verplichte specificaties (‘attributen’)

Essentieel voor publicatie op het bol.com platform 
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Drie veelgemaakte fouten
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Fout 1: Inconsistent gebruik van de Interne referentie en EAN
Je kunt zowel de Interne referentie als het EAN aanhouden. Kies echter voor
één van de twee opties en blijf hierin consistent. 

Het niet consistent gebruiken hiervan leidt namelijk tot verwarring in het 
system en kan zorgen voor technische problemen.

Fout 2: Niet gebruiken van de dropdown
Indien er een dropdown aanwezig is dient deze gebruikt te worden. Ieder
kenmerk dat niet exact matcht, kan namelijk niet wordenopgenomen in de 
database.

Fout 3: Niet controleren van het feedbackbestand
Het feedbackbestand geeft direct aan welke verplichte variabelen niet zijn ingevuld. Ook zie je hierin direct welke
variabelen het systeem – door de schrijfwijze of foutieve invulling – niet kan opnemen.



Dit verschilt per productgroep en zorgt voor betere vindbaarheid via bol.com en een hogere conversie
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Honden droogvoer attributen Niveau Waarde

EAN 0 ean13validator

Interne referentie 0 text

Productgroep 0 text

Productnaam 0 text

Analytische bestandsdelen 1 text

Beschrijving 1 text

Biologisch 1 LOV*

Graanvrij 1 LOV*

Hoofdafbeelding 1 url

Leeftijd dier 1 LOV*

Merk 1 text

Product gewicht 1 number

Soort diervoeder 1 LOV*

Speciaal voedingsdoel 1 LOV*

Type dier 1 LOV*

Voedingswaarde 1 text

Aantal consumenteneenheden (CE) 3 number

Aantal producten in consumenteneenheid (CE) 3 number

Additionele afbeeldingen 3 url

Bijzonder voedingsdoel 3 text

Fabrikant Adres 3 text

Gewicht 3 number

Gewicht consumenteneenheid (CE) 3 number

Product breedte 3 number

Product hoogte 3 number

Product lengte 3 number

Productgewicht in consumenteneenheid (CE) 3 number

Toevoegingsmiddelen 3 text

Verpakking breedte 3 number

Verpakking hoogte 3 number

Verpakking lengte 3 number

Voedingsadvies 3 text

Uitlaatriem voor dieren attributen Niveau Waarde

EAN 0 ean13validator

Interne referentie 0 text

Productgroep 0 text

Productnaam 0 text

Beschrijving 1 text

Hoofdafbeelding 1 url

Merk 1 text

Type dier 1 LOV*

Type uitlaatriem 1 LOV*

Geschikt voor in de auto 2 LOV*

Kleur 2 text

Materiaal 2 LOV*

Product lengte 2 number

Reflecterend 2 LOV*

Speciaal voor hardlopen 2 LOV*

Additionele afbeeldingen 3 url

Gewicht 3 number

Product breedte 3 number

Product gewicht 3 number

Product hoogte 3 number

Verpakking breedte 3 number

Verpakking hoogte 3 number

Verpakking lengte 3 number

Verpakkingsinhoud 3 text

* LOV = list of values. Aan deze attributen is een aantal vaste
waarden gekoppeld waaruit gekozen dient te worden – zie
het Excel-bestand voor details



(Wettelijke) aandachtspunten voor specificaties
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Vul de juiste waarden in bij de specificaties, om misleiding te voorkomen en de juiste klantverwachting te scheppen. 

Merk
• Bied je een artikel aan dat geen merknaam heeft, geef deze dan als ‘Brand’ de term ‘Merkloos’ mee. Dan wordt dit 

namelijk wel goed geïndexeerd door, en meegenomen in, Google (Shopping).

Productgroep 
• Dit bepaalt waar het artikel geplaatst wordt in de gezondheidswinkel.



Visuele content
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Cover image (1e foto) vereisten (verplicht)
• Alleen het artikel zelf.
• In zijn geheel afgebeeld.
• Het échte artikel, dus geen grafische/digitaal gecreëerde weergave.
• Uit de verpakking.
• Een witte achtergrond (RGB 255|255|255  of  CYMK 0|0|0|0  of HEX #fff).
• Geen logo's, watermerken of mensen.
• Zo min mogelijk witruimte om het artikel heen.
• Minimaal 500 x 500 pixels, zodat hij geschikt is voor de zoomfunctie.
• Toont niet diverse kleuren van hetzelfde product. 
• Geen spiegeling.

Recht van voren of licht gedraaitd als het artikel daardoor beter zichtbaar is. 
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Waarom is een goede afbeelding belangrijk? 
• Het is één van de belangrijkste informatiebronnen voor de klant. 
• Aankopen binnen mode/lifestyle branche zijn emotioneel (‘mooi’ – ‘niet mooi’). 
• Het schept een duidelijkere verwachting bij de klant, daardoor wordt het aantal 

retouren en klantvragen gereduceerd.

Voorbeelden van cover images: 

Niet toegestaan: meerdere 
afbeeldingen/artikelen in 
één beeld

Niet toegestaan: geen 
witte achtergrond

Niet toegestaan: meer 
dan alleen het artikel. Wel 
geschikt als ‘still’ (zie 
volgende pagina)

Verplicht

Niet toegestaan: extra 
informatie vermelden op de 
cover image.
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Extra afbeeldingen (‘stills’) (aanbevolen)

Extra stills helpen de klant bij het krijgen van een beter beeld 
van het artikel en/of merk en helpen daarmee je conversie te 
verhogen. De extra stills zijn in te delen in de onderstaande 
categorieën:  

• Details (kwaliteitseisen gelijk aan cover image, met 
uitzondering van de standpunt-eisen; deze gelden niet en 
toevoegen van afmetingen is ook toegestaan). ¹

• Campagnebeeld van het merk. ²
• Verpakking. ³
• Uitleg van artikel. ⁴
• Perspectiefbeelden. ⁵

Voorbeelden van stills: 

Cover Image Stills

Tip: goede afbeeldingen (1 cover image + 3 stills) leiden tot de beste conversie. Meer is niet altijd beter.

Optioneel

Hoe lever je extra stills aan? 

Een extra still kun je aanleveren door deze als naam de EAN-
code te geven, met daarachter een laag streepje en een 

cijfer. Het cijfer bepaalt hierin de volgorde waarin de extra 
stills getoond worden op het platform.

Voorbeeld: 
‘EAN 1234567891011’ = cover image

‘EAN 1234567891011_1’ = still 1
‘EAN 1234567891011_2’ = still 2

Etc.

Tip: lever altijd de originele afbeeldingen aan voor de beste 
visuele weergave op het platform (geen verkleinde beelden).

Cover Image Stills

2

3

1
4
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Quick wins bij additionele afbeeldingen.
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Uploaden van alle beschikbare & relevante sfeerafbeeldingen.

Case:
Partner laadt geen sfeerbeelden in voor 2.000 
artikelen.

Workload:
2 uur

Resultaat:
+ 17% conversie gemiddeld

1. Sfeerbeelden 2. Detailfoto’s 3. Etiket 4. Maattekeningen 5. Beeldend gebruik
weergave



Voeg extra informatie toe met een PDF-bestand!

Quick wins
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20% 
minder 
vragen

Enkel exacte aanleverwijze wordt verwerkt!

Aanlevermethode:
• WeTransfer
• gezondheid@bol.com 

Aanleverspecificaties:
• In PDF formaat
• Bestandsnaam = EAN

https://wetransfer.com/


Verschillende vormen van videoverrijking
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1. Productvideo’s 2. Installatie-/gebruiksvideo’s 3. Merkenvideo

Al deze soorten video’s kunnen bij het artikel worden toegevoegd. Let daarbij wel op een logische volgorde.

Video’s kun je toevoegen in het het verkoopaccount of door te mailen naar video@bol.com.



Hoe komt de klant bij het artikel
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Klant

Browse Search

Filters

Lijstpagina/
selectie



De belangrijkste beginstap bij het verkrijgen van meer bezoekers is 

het verbeteren van je productinformatie
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> Ranking

> Bezoekers/
#Verkopen

> Ranking

> Bezoekers/
#Verkopen



Je kunt je op het winkelplatform onderscheiden met de longtail, 

ofwel minder populaire artikelen. Al het beschikbare en relevante

assortiment online zetten is dan ook gewenst.
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> 650 afslankpillen

> 1.500 eiwitshakes

> 7.000 voedingssupplementen



Levertijd + prijs zijn essentieel voor doorklikratio
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Artikel A Artikel B
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De periode dat je geen voorraad hebt gaat ten koste
van je positie op de lijstpagina.



Externe linkbouw
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1. Linken naar al je artikelen. 2. Productspecifiek linken.



Sponsored products
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Sponsored products



Een verzameling artikelen die in essentie hetzelfde zijn en zich op 1 

of 2 kenmerken van elkaar onderscheiden
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Smaak



Een serie is een verzameling artikelen of productfamilies die op ‘inhoudelijke gronden’ aan elkaar zijn gerelateerd.

Deze kun je aanmaken via het verkoopaccount.
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Word als familie

aangeduid door de 

producent

Serie wordt getoond op alle

productpagina’s van de leden van de 

serie

Serie wordt getoond als lijstpagina

met (mogelijk een) SEO tekst!



35

Leveranciers / Grootzakelijk
Heb je vragen over deze contenthandleiding of over het aanleveren van productinformatie? Neem contact op met je Product Specialist en/of Market Manager. 

Zakelijk verkopen
Heb je vragen over zakelijk verkopen via bol.com of hulp nodig om artikelen te koop te zetten? Kijk dan op https://partnerplatform.bol.com/ of neem contact 
op via onderstaande contactgegevens. We helpen je graag!



till next bol.com


