
Met goede productinformatie 
naar meer verkopen
Entertainment
Bol.com biedt meer dan 10 miljoen artikelen aan. Dat betekent enorm veel keuze voor de klant. Om deze 
een goed beeld te geven van jouw artikelen is het essentieel dat je hem goede productinformatie biedt. 
 
Omdat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, vertellen we je graag wat hierbij cruciaal is. Heb je de 
productinformatie op orde, dan zien klanten jouw artikelen vaker en stijgt het aantal aankopen aanzienlijk. 
En dat willen we toch allemaal?

De productbeschrijving is erg belangrijk voor de productdetailpagina 
van artikelen of producten, aangeboden op bol.com. Uit onderzoek van 
bol.com blijkt dat een goede productbeschrijving zorgt voor minder 
retourzendingen en klantvragen en een conversiestijging van 10%. 

Waar voldoet een goede productbeschrijving aan
De productbeschrijving biedt voldoende informatie over het artikel of 
product, inspireert de klant en verleidt hem tot aankoop. Na het lezen 
van de productbeschrijving zijn alle vragen die de klant zou kunnen 
hebben, beantwoord. De productbeschrijving moet gemakkelijk 
te lezen zijn en een soepel lopend, bondig verhaal zijn. Alleen een 
opsomming van productspecificaties is niet altijd voldoende. 

NB Een artikel noemen we iets tastbaars, wat je niet ‘opmaakt’ en meestal geen houdbaarheidsdatum 
heeft, zoals een dvd. Een product noemen we iets wat ‘op’ kan en vaak een houdbaarheidsdatum heeft, 
zoals schoonmaakdoekjes

De productbeschrijving

1. Denk na over de doelgroep. Welke vragen en twijfels kan de klant hebben over het artikel of product?  
 Vragen als: wat zit er in de doos? Waarom zou de klant kiezen voor dit artikel, product of merk in plaats  
 van een ander? Schrijf de productbeschrijving met dat in gedachte. Vermijd vakjargon en schrijf zoveel  
 mogelijk in voor de klant begrijpelijke termen. Leg moeilijke termen kort uit. 

2. Bij bol.com gaan we informeel met onze klanten om. Daarom kiezen wij ervoor onze klant aan te 
 spreken met je. Doe dit s.v.p. ook in de productbeschrijving. De klant ziet bol.com immers als één 
 winkel, ongeacht of de artikelen door bol.com worden aangeboden of door een verkoper. Gebruik bij   
 voorkeur je in plaats van jij, het laatste klinkt vaak te direct. 

De 5 gouden tips voor een goede productbeschrijving



3. Spelfouten kunnen tot een conversieverlies van 50% leiden. Check je productbeschrijvingen daarom   
 goed. 

4. Maak korte alinea’s met één onderwerp per alinea. Zet boven elke alinea in een duidelijk kopje waar de  
 alinea over gaat. Soms is er veel te vertellen over het artikel of product en wordt de productbeschrijving   
 daardoor lang. Door teksten in alinea’s te verdelen, worden het toch ‘hapklare brokken’. Zet    
 productspecificaties liefst in bulletlijstjes of opsommingen (zie ook het kopje HTML).

5. Probeer onderdelen uit de producttitel twee tot drie keer in de beschrijving terug te laten komen. Dit   
 zorgt ervoor dat het artikel of product beter vindbaar is via zoekmachines. Zoekmachines als Google   
 leiden enorm veel bezoekers naar bol.com. De eerste twee regels van de productbeschrijving zijn voor  
 zoekmachines het belangrijkst, probeer daarom merk, producttitel en -type in deze twee regels te 
 verwerken. Let op: je hoeft niet de hele producttitel te kopiëren en plakken. Unieke content is daarnaast  
 heel belangrijk voor Google. Lukt het niet om de hele productbeschrijving uniek te maken, probeer dan  
 in ieder geval de eerste twee zinnen uniek te maken.

Let op: er mogen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, url’s of andere artikelen/producten 
in de beschrijving komen.

Gebruik de productbeschrijving alleen voor de synopsis (het verhaal in een paar zinnen verteld) en niet 
voor een opsomming van extra’s, disc-eigenschappen of andere technische informatie. 
Vermeld in je productbeschrijving bij een film ook de bekendste acteurs/actrices. Dit draagt bij aan de vind-
baarheid van het artikel.

Bol.com heeft meer dan 10 miljoen artikelen online staan, waar jouw artikelen tussen staan. De klant 
gebruikt vaak filters om bij de gewenste selectie te komen. Als ze niet in de filters staan, zijn je artikelen niet 
vindbaar. Daarom is het belangrijk dat je de zoek- en vindbaarheidsgegevens van je artikel of product invult. 
Hoe meer informatie je invult, hoe vaker je artikel of product verschijnt als de klant filters gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat een artikel of product onder de juiste categorie komt te staan en de relevante 
attributen gevuld kunnen worden, is het belangrijk dat het onder de juiste productgroep komt te staan.

Weet je niet zeker in welke productgroep je aanbod moet vallen, kijk dan op bol.com om te zien waar andere 
verkopers dit artikel of product aanbieden. 

Heb je eenmaal een productgroep voor je artikel of product gekozen, dan kan je deze zelf niet meer wijzigen. 
Wil je een artikel of product toch in een andere productgroep/categorie hebben, stuur dan een e-mail naar 
zakelijkverkopen@bol.com, dan regelen wij dat. Voor een wijziging hebben we de EAN-code van het artikel of 
product nodig en de huidige en gewenste productgroep.

Filters

Categorie

http://zakelijkverkopen@bol.com


De klant is visueel ingesteld en omdat hij het artikel of product niet kan vastpakken, is het erg belangrijk dat 
hij goed kan zien hoe het eruitziet. Productafbeeldingen zijn daarom belangrijk. 

Het is niet toegestaan foto’s, gevonden via Google, te gebruiken. Deze afbeeldingen zijn bijna nooit vrij van 
rechten, waardoor bol.com claims riskeert. Eventuele claims worden verrekend met de verkoper.

Bij bol.com maken we onderscheid in verschillende productafbeeldingen. 

Afbeeldingen

1. Hoofdafbeelding 

De hoofdafbeelding is de grote afbeelding die je het eerst ziet op de productdetailpagina. Houd rekening 
met de volgende vereisten:

• Het artikel of product is vrijstaand met een witte achtergrond. 

• Het artikel of product is in de juiste kleur afgebeeld en zit niet in de verpakking.

• Er staan geen logo’s, watermerken of afmetingen op. 

• Er staan geen mensen op. 

• Het formaat is ten minste 1.200 x 1.200 pixels. Zo kunnen klanten inzoomen op het artikel.
    
2. Still
Stills zijn hetzelfde als hoofdafbeeldingen, maar ze tonen het artikel of product uit een andere hoek. Door 
het artikel of product uit een andere hoek te laten zien, kan de klant een betere inschatting maken van hoe 
het eruitziet. De still is zeer geschikt om details uit te lichten. De vereisten voor de still zijn hetzelfde als voor 
de hoofdafbeelding behalve dat:

• Afmetingen toegestaan zijn.

3. Sfeerafbeelding
Sfeerafbeeldingen laten het artikel zien in een omgeving. Het gebruik van sfeerafbeeldingen is niet 
verplicht, maar we merken dat ze zeer conversieverhogend werken. Daarnaast verminderen toegevoegde 
sfeerafbeeldingen het aantal retourzendingen en klantvragen.



De producttitel is samen met de afbeelding het eerste 
wat de klant ziet op een lijstpagina. Voorkom onnodige 
klantvragen door vooraf te bedenken welke vragen de 
klant mogelijk kan hebben. 
Vermeld de hele producttitel. Als het een 3D-blu-ray of 
gewone blu-ray is, vermeld dit dan tussen haakjes achter 
de titel. 

Voorbeeld: 
- Frozen 
- Frozen (Blu-ray) 
- Frozen (3D-blu-ray) 

Als het artikel zowel de 2D- als de 3D-versie heeft, vermeld je dit als volgt: 
- Frozen (2D + 3D-blu-ray) 

Import
Vermeld bij importartikelen altijd (import) achter de producttitel.

Titelopbouw

Naam Kleur Betekenis

Wit Minimaal vereiste productinformatie om je artikel te koop aan te kunnen bieden

Lichtgeel Essentiële informatie om je artikel vindbaar te maken op bol.com

Lichtgroen Belangrijke informatie voor klanten die informatie zoeken over het artikel

Donkergroen Aanvullende informatie voor de productgroep

Zwart Deze informatie wordt niet verwerkt

Grijs
Deze informatie is bekend bij bol.com. Informatie toevoegen kan, maar deze wordt 

niet altijd getoond op bol.com

Elke categorie is anders. Zo zijn bij elke categorie andere productspecificaties cruciaal. Daarom hebben we 
per productgroep met kleuren in de contentsheet aangegeven welke informatie essentieel is voor de klant.

Bekijk hier meer informatie over de vereiste (minimale) productinformatie

Je hoeft niet altijd alle informatie in te vullen. Maar als je gaat voor optimale resultaten, is het goed zoveel 
mogelijk productinformatie toe te voegen. Hoe beter het beeld van het artikel of product voor de klant, hoe 
eerder deze tot aankoop overgaat.

Attributen

http://zakelijkverkopen.bol.com/productinformatie-meerdere-artikelen-toevoegen/


Is het invullen van alle productinformatie te veel gedoe voor je? Heb je de tijd niet om dit zelf te doen? Laat 
de bol.com contentservice je content professioneel invullen. Denk aan het aanvullen van attributen, maken 
van foto’s en video’s en natuurlijk een goede productbeschrijving. In samenwerking met jou en bol.com 
productspecialisten bepalen we de doelgroep waarvoor geschreven moet worden. We bouwen vervolgens 
een template dat inspeelt op de verschillende vragen die de klant kan hebben in het aankoopproces. De 
contentservice is een investering die een boost geeft aan de conversie. Kijk hier om meer te weten te komen 
over de contentservice

Een vrijblijvende offerte vraag je aan door een e-mail te sturen naar contentservice@bol.com.

Op het verkopersplatform vind je alle informatie voor verkopers via bol.com, zoals nieuws en 
contactinformatie.

Bol.com contentservice

Meer weten?

De volgende HTML is toegestaan en aanbevolen in de productbeschrijving. 

HTML

Paragraaf tag
Formatting start: <p>
Formatting stop: </p>
Bv: <p>Dit artikel is juist...</p>

Bold (vet) tag
Formatting start: <b>
Formatting stop: </b>
Bv: <b>soortgelijke artikelen</b>

Bullet tag

Formatting start: <li>
Formatting stop: </li>
Bv: <li>Sneller dan je gewend bent</li>

H3 tag
Formatting start: <h3>
Formatting stop: </h3>
Bv: <h3>Voordelen</h3>

E-mail

zakelijkverkopen@bol.com
Mail het Zakelijk Verkoopteam 
en krijg binnen 1 werkdag 
bericht.

Telefoon Nederland

030-3104996 (lokaal tarief)
Het Zakelijk Verkoopteam is 
bereikbaar: ma-wo-vrij 
van 8.00 tot 18.00 uur
di-do van 8.00 tot 20.00
za van 10.00 tot 16.00

Telefoon België

02-788 5990 (lokaal tarief)
Het Zakelijk Verkoopteam is 
bereikbaar: ma-wo-vrij 
van 8.00 tot 18.00 uur
di-do van 8.00 tot 20.00
za van 10.00 tot 16.00

Handige links

> bol.com
> Developers
> Verkoopaccount
> Verkoopvoorwaarden

http://zakelijkverkopen.bol.com/verhoog-je-conversie-met-bol-com-contentservice/
http://zakelijkverkopen.bol.com/
https://www.bol.com
https://developers.bol.com
https://www.bol.com/sdd/login.html
https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html
https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html



