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Zijn de artikelen geschikt om te verkopen via bol.com?

Heb je van elk artikel een ISBN- of EAN?

Ja? Mooi, want dan kun je aan de slag!

Bestaand artikel toevoegen
Je kunt je artikelen op twee manieren toevoegen en 

klaarzetten voor de verkoop: Meerdere artikelen tegelijk; 

zie ‘Meerdere artikelen toevoegen via Excel’  

verderop deze pagina. Stuk voor stuk, aan de hand van 

onderstaand stappenplan:

Nu je verkoopaccount klaar staat 

kun je je eerste artikel online 

zetten en starten met verkopen 

via  bol.com. Er zijn verschillende 

manieren om artikelen online te 

zetten – afhankelijk of het artikel 

al bekend is bij bol.com en of je 

artikelen één voor één of juist in 

grotere hoeveelheden tegelijk 

wil invoeren.

Op deze pagina vind je alle 

nodige instructies om jouw  

aanbod toe te voegen. 

Check voordat je de artikelen 

die je wil gaan verkopen invoert 

in het verkoopaccount eerst het 

volgende:
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https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/geschikt-en-ongeschikt-aanbod
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/isbn-of-ean-nummer


1. Zoek het artikel op 
Ga in je verkoopaccount naar 

‘Artikelen’ en kies voor ‘Aanbod per 

stuk toevoegen’.  

In de zoekbalk bovenaan kun je 

artikelen opzoeken door hier een 

EAN, ISBN, titel of (een deel van) de 

productbeschrijving in te  

voeren.

Let op! 
Is jouw artikel uniek bij bol.com en kun je het daarom niet terugvinden via deze zoekbalk?  

Ga dan verder met het stappenplan bij ‘Uniek artikel toevoegen’, verderop deze pagina.
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2. Voeg artikel toe 
Heb je jouw artikel gevonden 

via de zoekbalk, dan klik je bij 

dat artikel aan de rechterkant 

op ‘+ Toevoegen’.
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3.  Voer jouw aanbod in 
Tegen welke voorwaarden 

verkoop je het artikel? 

Voer de volgende gegevens in:

• Levertijd 

• Voorraad 

• Referentiecode (optioneel) 

• Conditie (voor media-artikelen) 

• Verkoopprijs

Tip! 
Wil je een goede prijs bepalen? Bij het betreffende artikel zie je onder ‘Huidige prijzen’ welke verkoopprijzen  

andere aanbieders hanteren. Kijk ook naar het prijsbeleid van bol.com, doe de prijsanalyse en check hoeveel  

bemiddelingsbijdrage je voor dit artikel betaalt. Je kunt de verzendkosten verwerken in de verkoopprijs.
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https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/het-prijsbeleid-van-bol-com
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/prijsanalyse
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/betalingen/bemiddelingsbijdrage


4. Zet het artikel te koop 
Klik op ‘Zet te koop’ om het artikel 

toe te voegen aan jouw aanbod 

bij  bol.com. Dit duurt ongeveer 

10 minuten – daarna kun je  

controleren of het gelukt is, door 

je EAN, ISBN of omschrijving in te 

voeren in de zoekbalk op de website.

Productinformatie toevoegen 
Omdat dit artikel al bekend is bij bol.

com hoef je verder niets te doen. 

Het is namelijk al toegekend aan een 

productcategorie en er is al product-

informatie bekend. Wil je hierin nog 

iets aanpassen of toevoegen?  

Hier lees je hoe je bestaande 

productinformatie optimaliseert.
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https://www.bol.com/nl/
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/optimaliseren-van-productinformatie
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/optimaliseren-van-productinformatie


Uniek artikel toevoegen
Wil je een artikel verkopen dat nog niet te koop is bij bol.com, dan is dit een 

uniek artikel. Een uniek artikel dient nieuw te zijn – dus niet tweedehands.  

Je kunt je unieke artikelen op twee manieren toevoegen en klaarzetten voor 

de verkoop: Meerdere artikelen tegelijk; zie ‘Meerdere artikelen toevoegen 

via Excel’ verderop deze pagina.

Stuk voor stuk, aan de hand van onderstaand stappenplan:
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1. Voeg je artikel toe 
Ga in je verkoopaccount naar ‘Arti-

kelen’ en kies voor ‘Aanbod per stuk 

toevoegen’. Voer het EAN of ISBN in, 

in de zoekbalk.

2. Kies een productgroep 
Omdat het artikel nog nieuw is bij 

bol.com, is er geen informatie over 

bekend. Stel eerst vast in welke 

productgroep het artikel thuishoort, 

want op basis daarvan wordt be-

paald welke minimale informatie 

nodig is om het artikel toe te kunnen 

voegen aan jouw aanbod. 
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Als je in je verkoopaccount bij  

‘Mijn aanbod’ op ‘Bewerk product-

informatie’ klikt, word je gevraagd 

eerst een productgroep te kiezen. 

Hier krijg je een voorspelling van 

de juiste productgroep te zien.  

Deze kun je bevestigen door op ‘Ja’ 

te klikken of weigeren door op ‘Nee’ 

te klikken. Ook worden de artikelen 

die hetzelfde lijken gegroepeerd, 

zodat je deze in één keer kunt 

categoriseren. Hoort een artikel er 

toch niet bij, dan kun je deze met 

een klik op het kruisje verwijderen. 

En is er geen voorspelling  

beschikbaar of heb je een suggestie 

verwijderd? Dan kun je alsnog zelf 

een productgroep zoeken, onder het 

tabblad ‘Artikelen zonder suggestie’.

3. Voer jouw aanbod in 
Tegen welke voorwaarden 

verkoop je het artikel? 

Voer de volgende gegevens in:

• Levertijd 

• Voorraad 

• Referentiecode (optioneel) 

• Conditie (voor media-artikelen) 

• Verkoopprijs

12 V.
0

1.
10

.2
0

19



Tip! 
Het prijsbeleid van bol.com kan 

je helpen een goede verkoopprijs 

voor je artikel te bepalen. Check ook 

hoeveel bemiddelingsbijdrage je 

voor dit artikel betaalt. Ga hierbij uit 

van de verkoopprijs inclusief  

verzendkosten.

4. Vul de productinformatie in 
Nadat je minstens de minimale 

productinformatie hebt ingevuld, 

kan je artikel online komen.  

Productinformatie bestaat onder 

andere uit:

• Een titel 

• Productbeschrijvingen 

• Afbeeldingen

Het duurt tot 24 uur voordat je 

productinformatie is verwerkt en 

aangeboden wordt via bol.com.  

Het is hier dan nog niet direct  

vindbaar via de zoekbalk; het 

artikel dient daarvoor geïndexeerd 

te worden en dat duurt maximaal 

enkele werkdagen. Je kunt wel zien 

of het artikel online staat door, bij 

het betreffende artikel in ‘Mijn 

aanbod’, naast het EAN of ISBN 

te klikken op het vierkantje waar 

rechtsboven een pijltje uit steekt: 

‘Bekijk op bol.com’.
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1. Download het Excel-bestand 
Ga in je verkoopaccount naar 

‘Artikelen’ en kies voor ‘Aanbod 

beheren via Excel’. Klik vervolgens 

op de blauwe button ‘Download 

Excel-bestand’.

Heb je nog geen aanbod online 

staan, dan is het document nog leeg. 

Heb je wel aanbod online staan, dan 

staat dit al in het document.

2. Lees de uitleg 
Open het Excel-bestand op je com-

puter en lees eventueel onder het 

tabblad ‘Uitleg’ wat de verschillende 

kolommen betekenen.

3. Voeg je artikelen toe 

Voeg in het tabblad ‘bol.com 

artikelimport hulp v2.2’ je  

artikelen toe.

Via Excel kun je eenvoudig en 

snel je aanbod uitbreiden, om 

zo nog meer te verkopen via  

bol.com. Op deze manier kun 

je namelijk in een keer 

meerdere artikelen toevoegen 

in je verkoopaccount.  

Volg hiervoor onderstaande 

stappen:
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Met de volgende minimale 
gegevens kan je artikel te koop 
worden gezet:

EAN 
Het EAN of ISBN van je artikel.

Condition 
De conditie van je artikel is altijd 

nieuw, tenzij je tweedehands 

artikelen verkoopt. Dit kan echter 

alleen bij media-artikelen.

Stock 

Het aantal artikelen dat je op 

voorraad hebt – minimaal 1, 

maximaal 500.

Price 
De verkoopprijs waarvoor je 

het artikel aanbiedt.

Fulfilment by 
De afleverwijze van het artikel.  

Bijvoorbeeld door jouzelf of via  

Logistiek via bol.com – als je hier 

gebruik van maakt. Maak je geen 

gebruik van Logistiek via bol.com, 

dan zie je deze kolom ook niet.

Deliverycode 
De levertijd van het artikel.

De volgende gegevens zijn  
optioneel:

Offer description 
Een toelichting op de conditie 

van het artikel – dit geldt alleen 

voor tweedehands artikelen.

For sale 

Hier kun je aangeven of je het artikel 

te koop wil zetten. Vul je hier niets 

in, dan wordt het artikel automatisch 

te koop gezet.
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https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/conditie-van-een-tweedehands-artikel
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/conditie-van-een-tweedehands-artikel
https://partnerplatform.bol.com/services/logistiek-via-bol-com
https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/conditie-van-een-tweedehands-artikel


4. Upload het Excel-bestand 
Sla het Excel-bestand op in het juis-

te bestandsformaat (.xlsx) – daarbij 

kun je het eventueel een andere 

naam geven. Upload het bestand 

vervolgens via ‘Kies bestand’ in je 

verkoopaccount en klik op ‘Verstuur 

Excel-bestand’ om het in te leveren.

Let op! 
Had je al aanbod online staan? Dan 

overschrijf je dat met dit document. 

Upload daarom altijd je volledige 

aanbod.

5. Controleer de rapportage 
Nadat je het Excel-document  

geüpload hebt, verschijnt er een 

rapportage van hetgeen je hebt 

ingeleverd. Hierin staan de artikelen:

•  die succesvol zijn verwerkt. De 

artikelen die je te koop hebt gezet 

staan binnen 10 minuten online.

•  waarbij iets mis is gegaan bij de 

verwerking. In de rapportage zie 

je welke fouten je kunt verbete-

ren. Zie ook onderstaande fout-

meldingen.

•  die nieuw zijn bij bol.com. Voor 

deze artikelen is nog niet bekend 

in welke productgroep ze horen. 

In de rapportage krijgen deze 

artikelen de melding ‘ISBN/EAN 

is onbekend in de bol.com data-

base’. Als je in je verkoopaccount 

naar ‘Mijn aanbod’ gaat, krijg je 

hier een voorspelling van de juis-

te productgroep te zien. Deze kun 

je bevestigen door op ‘Ja’ te klik-

ken of weigeren door op ‘Nee’ te 

klikken. Ook worden de artikelen 

die hetzelfde lijken gegroepeerd, 

zodat je deze in één keer kunt 

categoriseren. Hoort een artikel 

er toch niet bij, dan kun je deze 

met een klik op het kruisje verwij-

deren. En is er geen voorspelling 

beschikbaar of heb je een sugges-

tie verwijderd? Dan kun je alsnog 

zelf een productgroep zoeken, 

onder het tabblad ‘Artikelen zon-

der suggestie’.

  

Let op! 
De melding ‘ISBN/EAN is onbekend 

in de bol.com database’ is geen 

foutmelding. Hierboven lees je wat 

je hiermee kunt doen.
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De meest voorkomende foutmeldingen
Jouw producten van informatie, afbeeldingen en specificaties voorzien.

Foutmelding Oorzaak Oplossing

De code is ongeldig.  
Gebruik maximaal 20 karakters. De referentiecode is te lang. Vul een code in van maximaal 20 karakters.

ISBN/EAN is verplicht.
Het ingevoerde EAN is niet geldig of het 
ingevoerde EAN/ISBN is niet volledig  
(de code dient 13 cijfers te hebben).

Heb je een EAN van minder dan 13 cijfers, zet er 
dan nullen voor zodat je uiteindelijk 13 cijfers hebt. 
Accepteert Excel de nullen niet? Sla dan de kolom 
op als ‘tekst’, door via de rechtermuisknop op  
‘Celeigenschappen’ de klikken.

Aantal is ongeldig. Waarde mag 
niet groter zijn dan 999.

Het aantal ingevuld bij voorraad is hoger 
dan 999 stuks. Pas het aantal aan naar maximaal 999 stuks.

Aantal is een verplicht veld. Stock is een verplicht veld. 
Je dient je voorraad hier in te vullen. Vul je voorraad in.

Deliverycode is verplicht. Deliverycode ontbreekt. 
Je dient je levertijd in te vullen.

Vul een geldige levertijd in.  
Dit gaat via standaard Deliverycodes.

Deliverycode is ongeldig. Deliverycode is niet geldig. Vul een geldige levertijd in. 
Dit gaat via standaard Deliverycodes.

Prijs is ongeldig. Een prijs 
onder 1 euro is niet toegestaan.

Prijs is een verplicht veld en dient een 
waarde te hebben tussen 1 en 9999,99 euro. Pas de prijs aan.

ISBN/EAN is onbekend in 
de bol.com database. Het artikel is nog niet bekend bij bol.com.

Bij ‘Mijn aanbod’ kun je de artikelen opzoeken en 
deze indelen in de juiste productgroep, door deze 
aan te vinken en bovenin te klikken op ‘Bewerk 
productinformatie’.
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Goede productinformatie is belang-

rijk voor het succesvol verkopen 

van je assortiment via bol.com. Deze 

informatie helpt de klant namelijk 

om een duidelijk beeld te vormen 

van zijn eventuele aankoop. Hoe 

meer informatie er bekend is over 

een artikel, hoe groter de kans dat 

de klant tot een aankoop overgaat. 

Ook wordt je artikel met volledige 

productinformatie beter vindbaar – 

zowel binnen bol.com als via exter-

ne zoekmachines als Google. Echter 

is niet alle informatie even essentieel 

en daarom is het goed om te weten 

welke niveaus er zijn:

Minimale informatie:  
vereiste informatie die nodig is 

om het artikel online te zetten.

Aanvullende informatie: 
informatie waarvan bekend is dat 

klanten hier naar op zoek zijn.

Optionele informatie:  
informatie die de klant alsnog  

over kunnen halen tot aankoop. 

Algemeen 

Om succesvol te verkopen via 

bol.com is het belangrijk om 

duidelijke productinformatie en 

aantrekkelijke afbeeldingen aan 

je artikelen toe te voegen. Daar-

mee wordt je assortiment name-

lijk beter gevonden en het helpt 

klanten de juiste keuze te maken 

voor hun aankoop. Daarbij geldt: 

hoe meer informatie ze over 

een artikel hebben, hoe kleiner 

de kans op een retour. Klanten 

weten dan immers precies wat 

ze kunnen verwachten. Op deze 

pagina lees je hoe je informatie 

en afbeeldingen kunt toevoegen 

aan jouw assortiment. 
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Wanneer je informatie aanlevert 

via Excel, kun je deze niveaus 

herkennen de volgende kleuren:

Wit:  
minimaal vereiste product-

informatie om je artikel te koop 

te kunnen zetten.

 

Geel: 
essentiële informatie om je artikel 

vindbaar te maken via bol.com.

Groen: 
belangrijke en aanvullende 

informatie voor klanten die 

informatie zoeken over het artikel.

Zwart:  
deze informatie wordt niet verwerkt, 

omdat deze niet relevant is gebleken 

voor het artikel (deze is dus ook niet 

aan te passen).

Grijs: 
over dit artikel is product informatie 

bekend bij bol.com. Informatie 

toevoegen is mogelijk, al wordt  

dit alleen verwerkt wanneer het 

de bestaande productinformatie 

kwalitatief verbetert. Dit is dus niet 

altijd aan te passen.
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Productinformatie 
per artikel toevoegen 

doe je via de productinformatie-

pagina in je verkoopaccount. Volg 

hiervoor onderstaande stappen: 

 

1.  Klik in je verkoopaccount  
bovenaan op ‘Artikelen’ en 
kies daarna voor ‘Mijn aanbod’

Staat het artikel dat je wil bewerken 

hier niet tussen? Voeg het dan eerst 

toe aan je aanbod via ‘Aanbod per 

stuk toevoegen’, onder de menu-

knop ‘Artikelen’ – of lees hier hoe je 

een bestaand of hoe je een nieuw 

artikel toevoegt. 
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2.  Zoek het artikel dat je wil  
bewerken

Zoek het artikel op waarvan je de 

productinformatie wil bewerken. 

Dit kan ook door de EAN, ISBN of 

titel in de zoekbalk te typen.
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3. Klik op ‘Bekijk je artikel’
Kies bij het artikel dat je wil 

bewerken aan de rechterkant voor 

‘Bekijk artikel’ en dan voor ‘Bewerk 

productinformatie’.
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4.  Nu zie je de basisinformatie 
van je artikel

Je komt nu op de product-

informatiepagina. Hier vind je 

bovenaan de basisinformatie  

van het artikel, zoals de titel, EAN, 

productgroep en kwaliteit van je 

productinformatie. Klik je rechts-

boven op ‘Bekijk op bol.com’, dan 

zie je direct hoe het artikel op de 

website staat.
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5. Voeg productinformatie toe
Onder de basisinformatie kun je  

alle productinformatie bewerken.  

Hier wordt voor jou een logische 

volgorde bepaald om productinfor-

matie over je artikel toe te voegen, je 

ziet namelijk precies de ontbreken-

de velden die belangrijk zijn om aan 

te vullen. 
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In de groene voortgangsbalk staat in 

een percentage uitgedrukt hoe ver 

je bent in het toevoegen van 

productinformatie van dit artikel. 

Hierbij geldt: hoe hoger dit percen-

tage, hoe beter – immers heeft de 

klant dan meer informatie tot zijn 

beschikking op basis waarvan hij 

zijn aankoop kan bepalen. De velden 

die je nog kunt aanvullen, herken 

je aan de oranje ovaaltjes. Het kan 

voorkomen dat je bepaalde infor-

matie niet kunt vullen en dat is geen 

probleem zolang het niet van toe-

passing is. Dan is het voor de klant 

immers ook niet relevant om hier  

op te zoeken.
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Er zijn drie niveaus van 
productinformatie:

Minimale informatie (status: zwak):
De minimale productinformatie ontbreekt nog en deze is nodig om  

het artikel verkoopbaar te maken via bol.com. Zodra alle minimale  

informatie ingevuld is klik je op ‘Opslaan’, zodat het artikel verkoopbaar 

wordt. De status van de productinformatie verandert naar ‘oké’.

Aanvullende productinformatie (status: oké)
Vul de aanvullende productinformatie in om je klanten een zo goed  

mogelijk beeld te geven van het artikel. Zodra alle aanvullende informatie 

ingevuld is klik je op ‘Opslaan’. De status van de productinformatie  

verandert naar ‘sterk’.

Optionele productinformatie (status: sterk)
Vul de optionele productinformatie in om de productinformatie over je 

artikel helemaal compleet te maken. Zodra alle beschikbare informatie 

ingevuld is klik je op ‘Opslaan’. De status van de productinformatie  

verandert naar ‘zeer sterk’.
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6.  Check of de productinformatie 
akkoord is

Nadat je de productinformatie hebt 

toegevoegd, wordt meteen beoor-

deeld of de informatie akkoord is.  

Is de informatie goed, dan komt er 

een groen vinkje achter het product-

kenmerk te staan. Is de informatie 

niet akkoord, dan verschijnt er een 

rood kruisje. Productinformatie kan 

alleen verwerkt worden wanneer er 

geen uitroeptekens meer te zien zijn.

7.  En nu...  
even wachten!

De toevoegingen of wijzigingen 

worden binnen 24 uur verwerkt en 

kunnen dan zichtbaar zijn via bol.

com. Het kan ook zijn dat na 24 uur 

je wijzigingen niet zichtbaar zijn 

bij bol.com. Dit kan komen omdat 

er voorrang is gegeven aan de 

bestaande of andere nieuwe  

productinformatie, afkomstig van 

van andere partners of merken.
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Productinformatie 
voor meerdere 
artikelen toevoegen
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Je kunt in het verkoopaccount de 

productinformatie van meerdere 

artikelen tegelijk toevoegen of  

wijzigen. Dit doe je aan de hand  

van de volgende stappen:

1. Ga naar je aanbod
Klik in je verkoopaccount bovenaan 

op ‘Artikelen’ en kies daarna voor 

‘Mijn Aanbod’.
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2.  Zoek de artikelen die je wil  
bewerken

Zoek de artikelen waarvan je de 

productinformatie wil bewerken.  

Dit kan door de EAN, ISBN of titel 

in de zoekbalk te typen.
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3.  Selecteer de artikelen die 
je wil bewerken

Vink de artikelen aan die je wil  

bewerken en klik bovenin op 

‘Bewerk productinformatie’. Je krijgt 

dan onderstaand scherm te zien.
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4. Kies ‘Op basis van selectie’
Je krijgt vervolgens onderstaand 

scherm te zien, waar je direct jouw 

productinformatie kunt verbeteren.

Door gebruik van de filters 

‘Verplicht’, ‘Aanvullend’ en 

‘Optioneel’ zie je direct welke velden 

nog gevuld dienen te worden.  

Gebruik de scrollfunctionaliteit 

onderaan om alle kolommen en 

rijen te zien waar nog product-

informatie ontbreekt. Voer de  

productinformatie direct in het 

scherm in.

33 V.
0

1.
10

.2
0

19



Tips voor productinformatie 
bewerken in bulk:

Gebruik de filters.

Je krijgt standaard een totaal-

overzicht van al je artikelen. Dit 

overzicht kun je compacter maken 

door bovenaan te kiezen tussen de 

verschillende productcategorieën.

Verplicht (rood).

Gebruik het filter ‘Verplicht’ om 

alleen de artikelen te zien waarvan 

de informatie verplicht is om in te 

vullen, om het artikel online te krij-

gen. Deze verplichte velden herken 

je aan hun rode kleur.

Met het invoeren van aanvullende 

productinformatie in de gele vakjes 

worden je artikelen beter gevonden.

Vul tot slot in de groene valkjes de 

optionele productinformatie in om 

de vindbaarheid van je artikel te 

optimaliseren.

 

Met het invullen van deze product-

informatie worden je artikelen nog 

beter gevonden en help je klanten in 

het aankoopproces.
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Tips en tricks Kijk fullscreen

Klik rechtsboven op het vierkante 

icoon met de blauwe hoekjes om 

je tabel schermvullend te tonen.  

Zo kun je de productinformatie 

gemakkelijker vullen.

Sorteer op alfabet/waarde

Klik op de titel van de kolom en 

sorteer zo de waarden in de kolom 

op alfabetische volgorde (A-Z of Z-A) 

of laag-hoog of hoog-laag waarde.

Waarden naar meerdere velden 

verslepen

Klik op het blauwe vierkantje rechts-

onder in het veld en sleep dit naar 

boven of beneden, om waarden 

naar meerdere velden te verslepen.

Volledige tekst zien 

Klik twee keer op het veld om het 

veld uit te klappen, waardoor je de 

volledige tekst die erin staat kunt 

lezen. Dit is bijvoorbeeld erg handig 

bij ‘Productnaam’ en ‘Beschrijving’.

Breedte kolom wijzigen

Net zoals in Excel kun je een kolom 

verbreden en versmallen. Ga met  

je muis tussen twee kolomtitels 

staan, klik en versleep het om de 

kolom te verbreden of te versmallen.

Ben je klaar? Wanneer je op onder-

aan op ‘Versturen’ klikt wordt de 

informatie verwerkt.
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5. En nu… Even wachten!
De toevoegingen of wijzigingen 

worden binnen 24 uur verwerkt en 

kunnen dan zichtbaar zijn via bol.

com. Het kan ook zijn dat na 24 uur 

je wijzigingen niet zichtbaar zijn op 

bol.com. Dit kan komen omdat er 

voorrang is gegeven aan de 

bestaande of andere nieuwe 

productinformatie, afkomstig van 

van andere partners of merken.

De melding ‘ISBN/EAN is onbekend 

in de bol.com database’ is geen 

foutmelding. Hierboven lees je wat 

je hiermee kunt doen.
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De meest voorkomende foutmeldingen

Foutmelding Oorzaak Oplossing

De code is ongeldig.  
Gebruik maximaal 20 karakters. De referentiecode is te lang. Vul een code in van maximaal 20 karakters.

ISBN/EAN is verplicht.
Het ingevoerde EAN is niet geldig of het 
ingevoerde EAN/ISBN is niet volledig  
(de code dient 13 cijfers te hebben).

Heb je een EAN van minder dan 13 cijfers, zet er 
dan nullen voor zodat je uiteindelijk 13 cijfers hebt. 
Accepteert Excel de nullen niet? Sla dan de kolom 
op als ‘tekst’, door via de rechtermuisknop op  
‘Celeigenschappen’ de klikken.

Aantal is ongeldig. Waarde mag 
niet groter zijn dan 999.

Het aantal ingevuld bij voorraad is hoger 
dan 999 stuks. Pas het aantal aan naar maximaal 999 stuks.

Aantal is een verplicht veld. Stock is een verplicht veld. 
Je dient je voorraad hier in te vullen. Vul je voorraad in.

Deliverycode is verplicht. Deliverycode ontbreekt. 
Je dient je levertijd in te vullen.

Vul een geldige levertijd in.  
Dit gaat via standaard Deliverycodes.

Deliverycode is ongeldig. Deliverycode is niet geldig. Vul een geldige levertijd in. 
Dit gaat via standaard Deliverycodes.

Prijs is ongeldig. Een prijs 
onder 1 euro is niet toegestaan.

Prijs is een verplicht veld en dient een 
waarde te hebben tussen 1 en 9999,99 euro. Pas de prijs aan.

ISBN/EAN is onbekend in 
de bol.com database. Het artikel is nog niet bekend bij bol.com.

Bij ‘Mijn aanbod’ kun je de artikelen opzoeken en 
deze indelen in de juiste productgroep, door deze 
aan te vinken en bovenin te klikken op ‘Bewerk 
productinformatie’.
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Om je artikel op de website goed te ontsluiten is het belangrijk dat het 

product de bijbehorende productgroep meekrijgt. Het artikel wordt 

op deze manier op de juiste pagina’s getoond. De bijbehorende filters 

kunnen dan pas ingevuld worden en het assortiment is beter vindbaar 

omdat onze zoekfunctie gekoppeld is aan de productgroepen.

Omdat het artikel nieuw is bij bol.com, is er geen informatie over be-

kend. Stel eerst vast in welke productgroep het artikel thuishoort, want 

op basis daarvan wordt bepaald welke minimale informatie nodig is 

om het artikel toe te kunnen voegen aan jouw aanbod.

Het huidige datamodel is hier te vinden: 

https://leveranciers.bol.com/de-productgroep-product-classification/ 
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Titelopbouw
De titel wordt automatisch 

opgebouwd aan de hand van 

attributen. De titel is samen met 

de afbeelding het eerste wat de 

klant ziet op een lijstpagina, zorg 

er dus voor dat de attributen 

goed zijn gevuld.
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productbeschrijving
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De productbeschrijving zorgt 

voor minder retourzendingen 

en klantvragen en een 

conversiestijging van 10%.

Een unieke productbeschrijving 

zorgt ervoor dat jouw artikel 

beter vindbaar is in Google, 

dus zorg dat je de consument 

hiermee aanspreekt! De eerste 

120 tekens van een artikel  

worden bovendien direct in 

Google getoond als omschrij-

ving bij een artikel.

De 5 gouden tips

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 productbe-

schrijving met dat in gedachte. Vermijd vakjargon en schrijf zoveel mo-

gelijk 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.

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

ductbeschrijving daardoor lang. Door teksten in alinea’s te verdelen, 

worden het toch ‘hapklare brokken’.

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 zoekma-

chines. Zoekmachines als Google leiden enorm veel bezoekers naar bol.

com. De eerste twee regels van de productbeschrijving zijn voor zoek-

machines 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.
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Afbeeldingen
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Goede afbeeldingen zorgen 

voor meer verkoop. Bij artikelen 

maken we een onderscheid 

tussen de hoofdafbeelding 

en additionele afbeeldingen. 

Elk artikel moet voorzien zijn 

van een hoofdafbeelding voor-

dat het artikel gepubliceerd kan 

worden. Additionele afbeeld-

ingen worden niet als verplicht 

aangegeven, maar zijn wel zeer 

belangrijk. Uit onderzoek is  

gebleken dat extra afbeel d ingen 

zorgen voor een hogere  

conversie en sales. Daarnaast 

verminderen toegevoegde  

sfeerafbeeldingen het aantal 

retourzendingen en klantvragen.

Waar moeten afbeeldingen aan voldoen? 

Het product beeld (de hoofdafbeelding):

 Witte achtergrond en geen kader

 Geen schetsen

 Geen watermerk, logo’s, labels of prijzen

 Minimale resolutie voor zoomfunctie: 1.200 x 1.200 pixels 

 Maximale resolutie: 6.000 x 6.000 pixels

 Bestandsgrootte: minimaal 30KB en maximaal 25MB

 Bestandssoort: JPG, JPEG, PNG

 Kleurmodus RGB of sRGB (niet CMYK) 

 Per kleur en maat aanleveren (op EAN niveau)
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Het aanzicht

Kleding

De hoofdafbeelding is het vooraanzicht van het kledingstuk en is opgevuld 

met materiaal zodat het model goed te zien is.
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Beenmode

De hoofdafbeelding is van de zijkant gefotografeerd en is opgevuld met 

materiaal zodat het model goed zichtbaar is. Bij multipacks moeten alle  

producten in de hoofdafbeelding getoond worden.

Bij giftpacks bestaat de  

hoofdafbeelding uit het product-

beeld en de geschenkdoos
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Schoenen

De hoofdafbeelding is de rechterschoen  

met de neus naar rechts.
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Sieraden, horloges, tassen en accessoires

De hoofdafbeelding is het vooraanzicht van het artikel.  

Tassen zijn altijd opgevuld zodat het model goed te zien is.
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De hoofdafbeelding is het vooraanzicht van het artikel.  

Tassen zijn altijd opgevuld zodat het model goed te zien is.
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Zonnebrillen

De hoofdafbeelding is de bril  

naar links gekanteld.
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Additionele afbeeldingen:

Additionele afbeeldingen geven je de mogelijkheid je artikel van verschillende kanten te belichten. Denk aan:

•  Het artikel vanuit een andere positie (achterkant, zijkant, binnenkant, onderkant)
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•  Een detail van het artikel 

(USP zoals speciale sluiting, 

materiaal, stiksels)

•  Fotografie op model 

(hoe valt het artikel)
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•  Het artikel in een specifieke  

setting (sfeerbeeld, branding)

•  Foto van het product in de 

verpakking (bijv. bij giftsets)
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Attributen

21



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.

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.

Kleur Betekenis

Wit Minimaal vereiste productinformatie om je artikel  

te koop aan te kunnen bieden

Geel 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

22 V.
0

1.
10

.2
0

19



Geslacht & doelgroep 
Het attribuut geslacht bestaat uit de waardes ‘Mannen’ en ‘Vrouwen’.  

Het attribuut doelgroep heeft de waardes ‘Baby’, ‘Kinderen’ en ‘Volwassenen’. 

Samen vormen deze attributen het geslacht op bol.com. 

 

Selecteer alleen Unisex als het artikel 

voor ieder geslacht geschikt is.  

Mannen + Baby = Baby (Jongens)

Vrouwen + Baby = Baby (Meisjes)

Mannen + Kinderen = Jongens

Vrouwen + Kinderen = Meisjes

Unisex + Baby, Kinderen of Volwassenen = Unisex

Mannen + Volwassenen = Heren

Vrouwen + Volwassenen  = Dames

Algemene attributen
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Maat 

Voor maat kan gekozen worden uit  

een vast lijst van waardes. Bol.com 

standaardiseert deze maten naar 

EU-maten. Bij het attribuut ´Maat op la-

bel` kan de originele maat welke in het 

kledinglabel staat worden aangegeven. 

Kleur 
Het attribuut kleur is bij de meeste 

productgroepen een minimale ver-

eiste. Houdt er rekening mee dat je 

bij kleding en schoenen altijd precies 

dezelfde kleurnaam gebruikt per 

maatboog, zodat je hier productfami-

lies van kan maken (maten en kleuren 

bij elkaar). Het attribuut is ook hoofd-

lettergevoelig. Mocht je meerdere 

kleurtinten in een productfamilie heb-

ben, gebruik dan de marketingkleur. 

 

Gaat het om een multipack met 

verschillende kleuren? Voeg dan een 

puntkomma (;) toe als afscheiding. 

Materiaal 
Kleding materialen 

De materiaalattributen zijn gesplitst 

zodat de juiste samenstelling van 

materialen kan worden aangegeven. 

Als voorbeeld: 

Materiaal 1 = Katoen,  

Materiaal 1 percentage = 85%, 

Materiaal 2 = Elastaan,  

Materiaal 2 percentage = 15%.

Acetaat Jute Polyamide

Acryl Katoen Polyester

Bamboe Latex PU (imitatieleer)

Cashmere Leer Viscose

Eenden dons Linnen Wol

Elastaan Lyocell Zijde

Hennep Merino wol
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Verboden materialen 
Voor meer informatie over geschikt en ongeschikt aanbod bekijk 

https://partnerplatform.bol.com/verkopen/tips-voor-je-winkel/ 

geschikt-en-ongeschikt-aanbod

Ivoor

Hoorn (van neushoorns, runderen, geiten en boksoorten)

Schildpad

Veren van beschermde volgelsoorten

Kaaiman (tanden, leer en andere lichaamsdelen)

Exotisch leer (slangen- en krokodillenleer)

Hagedissen (tanden, leer en andere lichaamsdelen)

Koralen

Olifantenhaar

Donsartikelen zonder keurmerk

Bont
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Materiaal sieraden 
Het materiaal van een sieraad wordt als volgt opgebouwd: Kern materiaal + Soort bewerking = Materiaal. 

Je kunt voor zowel het kernmateriaal als het soort bewerking maximaal één waarde kiezen.  

Het materiaal van het sieraad op de website is een automatische mapping.

Kern materiaal Bewerking

8 karaat Geen bewerking

9 karaat Gerhodineerd

Goud Geoxideerd

Zilver PVD (plating vacuum aangebracht)

Staal Palladium

Brons Plastic

Edelsteen Kunstof

Metaal Plating (gouden - of zilveren laagje)

Kunststof Gold Filled (meerder gouden laagjes)

Textiel

Leer

Kern materiaal Bewerking

Imitatieleer

Koper

Brons

Platinum

Titanium

Palladium

Glas

Elastiek

Hout

Rubber

Steen
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Seizoen 
Het seizoen wordt opgebouwd uit 

seizoensjaar en seizoenscollectie. 

Kies hier het jaar waarin het product 

is gelanceerd en voor welk seizoen 

het is gelanceerd. De opties die 

worden geboden zijn Lente/Zomer, 

Herfst/Winter en Never out of stock. 

Kleding artikelnummer 

Met dit attribuut helpen we onze 

algoritmes beter hun werk te doen, 

zoals het aanbieden van familie-

suggesties (maten en kleuren bij 

elkaar). Vul hier het artikelnummer 

in van de gehele maat- en kleur-

familie dus zonder kleur en maat-

code (meestal de SKU). De code is 

minimaal 5 tekens lang en is voor 

alle kleuren en maten gelijk.

Productlijn 
Een productlijn bestaat altijd uit 

meerdere producten van hetzelfde 

merk die aan elkaar gelinkt zijn 

doordat ze binnen dezelfde serie/

productlijn horen. Het is dus een 

groepering van producten. Een 

productlijn wordt ontsloten op de 

lijstpagina en heeft een eigen  

pagina die waardevol is voor SEO.

Model 
Een model kan bijvoorbeeld een 

modelnummer zijn ‘Tommy Hilfiger 

horloge AT1234(model)’ of een 

modelnaam (een enkele naam en 

dus geen productlijn) denk aan 

‘Vingino Winterjas Stormy (model).

27



Voor kleding Type kleding 

Bij type kleding kan je specificeren 

of het artikel gericht is op zwangere 

vrouwen of grote maten. Maak hier 

de keuze uit mode, zwangerschap 

of grote maten.

Mode 
Hiervoor wordt gekozen wanneer 

het regulier assortiment bevat. 

Het is geen zwangerschapsmode  

of een speciaal grote maten label. 
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Grote maten 
Voor artikelen met een label dat 

speciaal is gemaakt voor grote 

maten. Selecteer deze waarde niet 

als het artikel ook grotere maten in 

heeft.

Kledinglengte 

Maak per productgroep keuze uit 

één van de kledinglengte waarden 

binnen dit attribuut.  

In onderstaande illustraties is  

weergegeven hoe de kledinglengte 

er uit ziet per product.  
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Type jurk & model jurk

Maxi jurk KnielengteMini jurk
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Type jurk & model jurk

Wikkeljurk BallonjurkKuitlengte
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Type jurk & model jurk

Sweatjurk Kimono jurk T-shirt jurk
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Type jurk & model jurk

Empire SkaterBlousejurk
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Type jurk & model jurk

Peplum Slipdress Babydoll
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Type jurk & model jurk

a-lijn jurk Bodycon Salopette
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Type rok & model rok

A-lijn rok Kokerrok Plooi rok
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Type rok & model rok

Overslagrok Peplum rok A-symetrische rok
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Type rok & model rok

Rechte rok Tulp rok Ballon rok
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Type jumpsuit

Jumpsuit Playsuit
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Type jas

Parka Regenjas Spijkerjas
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Type jas

Bomberjack Trenchcoat Mantel
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Type jas

Puffer Bodywarmer Gilet
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Type jas

Cape Anorak
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Type broek

Chino Pantalon Joggingbroek
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Type broek

Flared Culotte Palazzo
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Type broek

Cargo Harem Short
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Type broek

Capri Zevenachtste broek
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Type jeans dames

Flared Skinny Slim
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Type jeans dames

Regular Wide leg Boyfriend 
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Type jeans dames

Mom Cropped jeans
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Type jeans mannen

Skinny Slim Regular
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Type jeans mannen

Tapered Loose fit
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Kraagvorm

Sweetheart Ronde hals Halter
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Kraagvorm

Boothals Vierkante hals One-shoulder
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Kraagvorm

V-Hals Neck Halter Col 
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Kraagvorm

Transparant Off Shoulder Sjaalkraag
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Kraagvorm

Open shoulder Opstaande kraag Overslag
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Mouwlengte

Spaghetti bandjes Brede banden Strapless
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Mouwlengte

Mouwloos Kort Lang
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Mouwlengte

Driekwart 7/8 mouw
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Taille hoogte

Extra hoog Hoog Normaal
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Taille hoogte

Laag Extra laag
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Het model op de foto draagt maat 
Alleen invullen als er een modelfoto 

is toegevoegd! 

Geef aan welke maat het model 

draagt op de foto. 

 

Het model op de foto heeft lengte 
Alleen invullen als er een modelfoto 

is toegevoegd! 

Geef hier de lengte van het model 

op de foto aan in cm.

Aantal stuks in de verpakking 
Als het artikel een multipack betreft 

kan je hier aangeven om hoeveel 

producten het gaat. 

Geef bij een 2-pack bijvoorbeeld ‘2’ 

aan. 

Gelegenheid 
Kies bij dit attribuut voor welke  

gelegenheid het product is  

gemaakt. Kies uit casual, zakelijk, 

feestelijk of strand.

Zakelijk 

Het artikel heeft een zakelijke 

/formele uitstraling. 

 

Feestelijk 

Het artikel is geschikt voor een feest 

met een speciale dresscode zoals 

een bruiloft, gala, communie, 

kerstdiner, etc. 

 

Strand 

Deze waarde is alleen geschikt voor 

artikelen die behoren tot een  

specifieke strandcollectie. 

Onderdeel van compleet pak 

Verkoop je bijvoorbeeld een los 

colbert en is het onderdeel van een 

compleet pak? Vul dan ‘Y’ in. 
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Voor bad- en
ondermode

Type bikinitopje

Balconette Bandeau
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Type bikinitopje

Beugel Bustier NeckHalter
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Type bikinitopje

High Push up Strapless
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Type bikinitopje

Tankini Triangel Wikkeltop
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Type bikinibroekje

Boxershort Hipster Short
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Type bikinibroekje

Slip String Ruffle
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Type bikinibroekje

Tie side
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Type sok 

Alle sokken kunnen worden geclassificeerd als Sokken.  

Om wat voor een sok het gaat wordt in Type sok gespecificeerd.

Enkelsok Huissok Kniesokken
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Type sok

Normale sok Over the Knee Sneakersok
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Type bh

Balconette Beugel BH Bralette
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Type bh

Longline Maximizer Minimizer
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Type bh

Multiway Niet voorgevormd Plak bh
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Type bh

Prothese bh Push up Racerback
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Type bh

T-shirt bh Zonder beugelVoedingsbh
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Type onderbroek 

De productclassificatie onderbroek 

is een verzameling van hipsters, 

shorts, boxershorts, slips en strings. 

Het specificeren van het ondergoed 

kan in het attribuut Type onder-

broek. 

Short (dames)Hipster (dames)
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Type onderbroek 

Slip (dames) Boxershort (aansluitend) (heren)String (dames)
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Type onderbroek 

Boxershort (los) (heren) Slip (heren)Hipster (heren)
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Voor schoenen

Veterschoenen Gespschoenen
Veterschoenen Gespschoenen
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EspadrillesBootschoenen Clogs
EspadrillesBootschoenen Clogs

Schoenen
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InstappersBallerina’s Loafers

Schoenen
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MuiltjesMocassins Pumps

Schoenen
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SlippersSandalen Sloffen (fashion)

Schoenen
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SnowbootsRegenlaarzen Sportschoenen

Schoenen
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BabysloffenWandelschoenen

Schoenen
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Type sneakers 
Door aan te geven of een sneaker 

hoog of laag is, geven we klanten 

de mogelijkheid hier specifiek op te 

filteren. 

Lage sneakers Hoge sneakers
Lage sneakers Hoge sneakers

88 V.
0

1.
10

.2
0

19



Type laarzen 
Onder laarzen vallen alle boots en 

type laarzen. Dit attribuut zorgt 

ervoor dat de type boots of laars op 

de juiste lijstpagina komen te staan, 

zoals chelsea boots, veterboots en 

bikerboots. Hiermee bevorderen 

we de vindbaarheid van het  

assortiment boots & laarzen.

Overknee laarzen Plateaulaarzen
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Cowboylaarzen Klassieke laarzen Chelsea boots

Type laarzen
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Biker boots Veterboots Desert boots

Type laarzen
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Enkellaarzen

Type laarzen
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Voor
sportgerelateerde 
producten

Type sport 
Een belangrijk attribuut bij sportkleding- en schoenen is de type sport.  

Naast de sportwinkel hebben we ook meerdere sport speciaalzaken. Zo vind 

je binnen de sportwinkel van bol.com o.a. een fitnesswinkel, hardloopwinkel, 

voetbalwinkel en tenniswinkel. Om de juiste artikelen aan de klant te tonen 

in deze speciaalzaken, wordt er gebruik gemaakt van het attribuut ‘type 

sport’, om assortiment toe te kennen aan de juiste speciaalzaak. Dit zorgt 

ervoor dat jouw artikelen in zowel de sportwinkel als de speciaalzaak 

getoond wordt.

Selecteer de waarde waarvoor het product primair voor bedoeld is. 

Je kan bij dit attribuut slechts 1 type Sport kiezen.
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Voor tassen  Kleur hardware 
Kies hier de kleur van de hardware, 

zoals gespen, ritsen, sluitingen en 

(metalen) logo’s.
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Type tas 

Aktetas Attache Clutch

breedte >

>

diepte / lengte>

>

>

>

hoogte

breedte
>

>

diepte / lengte> >

>

>

hoogte

breedte >

>

diepte / lengte>

>

>

>

hoogte
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Type tas 

Creditcardhouder Crossbodytas Handtas

breedte

>

>

diepte / lengte>>

>
hoogte

>

breedte
>

>

diepte / lengte>

>

>

>

hoogte

breedte >

>

diepte / lengte

> >

>

>

hoogte
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Type tas 

Heuptas Hobotas Messengerbag

breedte
>

>

diepte / lengte>

>

>

>

hoogte

breedte >

>

diepte / lengte> >

>

>

hoogte
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Type tas 

Portemonnee Reistas Rugtas

breedte >> diepte / lengte>>

>

hoogte

>

breedte >

>

diepte / lengte>

>

>

>

hoogte
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Type tas 

Schoudertas Shopper Strandtas

breedte >

>

diepte / lengte> >

>

>

hoogte

breedte >

> diepte / lengte> >>

>

hoogte

breedte
>

>

diepte / lengte

> >

>

>

hoogte
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