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Contentrichtlijnen Sieraden & Horloges 
Om als verkoper verkooprechten1 te verkrijgen voor de sieraden & horlogewinkel moet je voldoen 

aan de volgende punten:  

✓ Je hebt een geldige KVK-inschrijving, waarbij in de activiteiten van de onderneming is 

opgenomen dat de onderneming zich bezighoudt met de productie en/of in- en verkoop van 

sieraden en/of horloges. 

✓ Je bent merkeigenaar of hebt toestemming van de leverancier om het merk te verkopen. 

✓ Voor alle merken op onze merkenlijst, dien je als dealer geautoriseerd te zijn door de 

leverancier of distributeur.  

 

In de bol.com sieraden- en horlogewinkel is het enkel toegestaan artikelen te verkopen die voldoen 

aan de volgende criteria: 

✓ Artikelen zijn voorzien van officiële GS1 EAN-codes, artikelen die voorzien zijn van een 11- of 

12-cijferige UPC-code dienen voorzien te worden van een of meer voorloopnullen. Artikelen 

die niet voorzien zijn een officiële GS1 EAN worden offline gehaald.  

✓ Artikelen worden enkel toegestaan wanneer deze voorzien zijn van een geregistreerd merk. 

Artikelen die niet voorzien zijn van een geregistreerd merk of ingeladen zijn onder het 

verkeerde merk worden offline gehaald.  

✓ De content van de artikelen voldoet aan de richtlijnen volgens deze contenthandleiding.  

✓ De minimaal verplichte content is bekend. Zie paragraaf 1.3 Verplichte content voor 

meer informatie.  

✓ De coverafbeelding toont het product op een witte achtergrond, zonder andere 

toevoegingen zoals tekst, logo’s, prijzen, modellen, etc. Zie ook paragraaf 1.5 

Afbeeldingen voor meer informatie. 

✓ Alle productinformatie dient juist en in lijn te zijn met de Nederlandse Waarborgwet. 

Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Voor alle regels rondom het gebruik van 

materialen, zie ook 1.4.10 Materiaal. 

✓ De termen creool, creolen, slavenband, slavenarmband en afgeleiden worden niet 

toegestaan. Creolen zijn vervangen door oorringen, slavenarmband door bangle(s). 

 

In de bol.com sieraden- en horlogewinkel is het niet toegestaan artikelen aan te bieden die voldoen 

aan een of meer van de onderstaande criteria: 

✓ Invoer, in- of verkoop van de artikelen is bij wet verboden 

✓ Artikelen die bewerkt zijn met, voorzien zijn van of gefabriceerd zijn uit beschermde dier- en 

plantsoorten. Deze soorten vind je terug op de CITES soortenlijst. Voor meer specifieke 

informatie en uitzonderingsregels zie ook paragraaf 1.4.10.2 Verboden materiaalwaarden. 

✓ Artikelen die niet voldoen aan deze contentrichtlijnen worden offline gehaald. Wanneer 

artikelen offline gehaald worden, ontvang je hierover bericht. Zie paragraaf 3.0 

Voorwaarden, regels en handhavingsbeleid aanvullende toelichting. 

  

                                                           
1 Verkooprechten zijn van toepassing voor de productgroepen die benoemd zijn in bijlage 2.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009275/2016-01-01
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/Soortenlijst%202017.pdf
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Aanleiding 
 

Voor je liggen de contentrichtlijnen en handhavingsbeleid van de sieraden- & horlogewinkel van 

bol.com. Deze richtlijnen zijn in basis opgesteld om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de 

Nederlandse Waarborgwet. Daarnaast wil bol.com consumenten zo optimaal en transparant 

mogelijk informeren over de artikelen en bijbehorende specificaties.  

Om sales te stimuleren is het belangrijk dat onze klanten jouw aanbod kunnen vinden tussen de 

ruim de grote hoeveelheid sieraden en horloges. Daarnaast is belangrijk dat klanten voldoende en 

juiste (visuele) en betrouwbare informatie kunnen vinden om tot een aankoop over te gaan.  

Goede content is niet alleen belangrijk voor de klant, maar ook voor bijvoorbeeld je interne en 

externe zichtbaarheid. Zijn jouw productspecificaties compleet en zijn jouw artikelen daardoor via 

de filters goed te vinden? Heb je een productomschrijving die geoptimaliseerd is voor mobiele 

bezoekers en Googles Mobile First Indexing? Zijn jouw producttitels SEO- en SEA proof en help jij de 

klant met een betrouwbaar beeld via goede foto’s en video’s? 

Deze contenthandleiding voorziet in jouw vragen en bied je de helpende hand als je graag aan de 

slag wilt met het optimaliseren van jouw content. Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan 

contact op met de Partner- of Leverancier service.  

Om een schone, opgeruimde en overzichtelijke winkel aan onze klanten te kunnen garanderen, gaan 

we handhaven op de regels uit de contentrichtlijnen. Wat dit betekent voor jou als verkoper of 

leverancier vind je in hoofdstuk 3. 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties hoe wij deze contenthandleiding verder kunnen 

verbeteren? Neem contact met ons op.  
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1.0 Content sieraden & horloges 

1.1 Wat is content? 
Onder content verstaan wij alle onderdelen die zichtbaar zijn op de productpagina, met uitzondering 

van de prijs. De prijs is onderdeel van het offer en wordt aangeleverd via de offerfeed. Bij content 

kun je denken aan het EAN, de titel, beschrijving, afbeeldingen en specificaties. Naast het aanleveren 

van content zijn er ook diverse mogelijkheden tot merchandising, hierover lees je meer in hoofdstuk 

2.  

1.2 Content aanleveren 
De content kan op verschillende manieren online gezet worden. Zo kun je de content, met behulp 

van een content template of square sheet, inladen via de portal of direct op de FTP server zetten. 

Een andere mogelijkheid is om met een automatische koppeling te werken.  

1.2.1 Content aanleveren via een content template 
Een content template is een Excel document waar je alle gegevens over de producten in kwijt kunt. 

Zorg ervoor dat je altijd de laatste variant van een content template gebruikt wanneer je nieuwe 

artikelen wilt uploaden. Tussentijds kan het gebeuren dat wij extra opties aan een content template 

toevoegen of opties verwijderen die niet meer relevant zijn. De laatste versie van de content 

template kun je zelf downloaden in de portal of opvragen bij de leverancier- of partnerservice.  

1.2.2 Content aanleveren via de portal 
Als leverancier en verkoper krijg je toegang tot de portal. Hier kun je content templates inladen of 

per EAN content wijzigen. Zodra je nieuwe artikelen online zet is het handig om de nieuwe EAN’s ook 

door te sturen zodat wij deze handmatig onder de juiste seizoenscollectie kunnen plaatsen. Je kunt 

deze EAN’s aanleveren bij jouw productspecialist of bij de leverancier- of partnerservice.  

1.2.3 Content aanleveren via de FTP server  
Voor leveranciers is het ook mogelijk om alle bestanden in 1 keer aan te leveren. Op de FTP-server 

heb je een eigen map waar je alles in kwijt kunt. Let op dat je de hoofdafbeeldingen in de map 

‘Images’ zet en alle andere afbeeldingen in de map ‘Stills’. Heb je nog geen inloggegevens voor de 

FTP server, maar wil je wel graag op deze manier werken? Neem dan contact op met Standard 

Connections. 

1.2.4 Content aanleveren via een automatische feed 
Hiervoor zijn diverse programma’s en tussenpartijen beschikbaar. Wil je meer weten over een 

automatische content feed? Bekijk dan alle informatie over intermediairs.  

1.3 Verplichte content 
Onder verplichte content verstaan we alle onderdelen die minimaal bij ons bekend moeten zijn 

zodat het artikel online zichtbaar kan worden. De verplichte onderdelen zijn het EAN, Merknaam, 

hoofdafbeelding, titel, beschrijving en de verplichte specificaties. Deze laatste verschillen per 

productgroep. Een EAN kan door verschillende partijen aangeboden worden. De content rating 

bepaalt welke content op de website zichtbaar wordt. De merkeigenaar of leverancier heeft te allen 

tijde de hoogste content rating t.o.v. andere partijen. Een verzoek tot het aanpassen van de content 

rating kun je indienen bij de productspecialist.  

 

  

https://zakelijkverkopen.bol.com/services/automatiseren-via-bol-com/intermediairs/
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1.4 Content template 
Per producttype, ook wel bekend als chunk, zijn er specificaties vastgesteld die ingevuld moeten 

worden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende niveaus. Deze verschillende 

niveaus worden aangeduid met de cijfers 1, 2 en 3 en worden weergegeven door de kleuren wit (1), 

geel (2) en groen (3). De kleur zwart in de content template geeft aan dat deze specificatie voor de 

gekozen productgroep niet van toepassing is.  

 

Figuur 1, screenshot content template 

 

Voor een nieuw product geldt dat alle specificaties van niveau of level 1 ingevuld moeten zijn en er 

minimaal een hoofdafbeelding bekend moet zijn, voordat het artikel online zichtbaar kan worden. 

De level 1 specificaties zijn te herkennen aan de witte achtergrondkleur in de contentsheet.  

De hoofdafbeelding is noodzakelijk voor het artikel om online te komen, maar hoeft niet verplicht 

via de contentsheet ingeladen te worden. Zie voor meer uitleg over de hoofdafbeelding paragraaf 

1.4.6 Hoofdafbeelding of paragraaf 1.5 Afbeeldingen voor de uitgebreide uitleg.  

Het is belangrijk om zoveel mogelijk specificaties in te vullen. Aan de hand van specificaties worden 

artikelen achter de filters op de website getoond. Is een klant op zoek naar een artikel met een 

specifieke eigenschap, maar heb jij dit niet ingevuld? Dan worden jouw artikelen dus niet getoond 

op het moment dat een klant daarnaar zoekt of de filters gebruikt.  

1.4.1 Productnaam (Titel) 
De productnaam die je invult in de content template is gelijk aan de titel die op bol.com getoond zal 

worden. Voor de titel is er een standaard opbouw die we aanhouden. Een goede titel is belangrijk 

omdat deze zorgt voor een goede vindbaarheid binnen en buiten bol.com. Het is belangrijk om de 

productnaam in de offerfeed en de contentsheet op elkaar af te stemmen en dus gelijk te houden.  

Als de content eenmaal ingeladen is en er wordt een offerfeed aangeleverd met een afwijkende 

titel, overschrijft de offerfeed de titel uit de contentsheet. Om dat in de toekomst te voorkomen, 

zullen we als winkel binnen bol.com op termijn overstappen op een automatische titelopbouw. We 

bouwen de titel dan automatisch op vanuit onderdelen uit de contentsheet. Om niet te veel hinder 

te ondervinden van deze automatische titelopbouw raden we aan de opbouw uit de volgende 

paragraaf aan te houden.  
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1.4.1.1 Titelopbouw 

Bij ieder product dient er een productnaam/titel opgegeven te worden. Zonder een titel kan het 

artikel niet online staan. De titel is zichtbaar op verschillende plekken, zie figuur 2 en 3. Bij aankoop 

van een artikel is de titel een van de meest zichtbare elementen. Daarnaast wordt de titel doorzocht 

wanneer een bezoeker een zoekopdracht intypt op bol.com. Het is dus belangrijk dat de meest 

relevante kenmerken in een titel naar voren komen.  

             

Figuur 2, titel op lijstpagina (desktop)   Figuur 3, titel op productpagina (desktop) 

 

Aan de andere kant is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een titel beknopt is in verband met de 

leesbaarheid. Op een lijstpagina weergave, zie figuur 2 en 4, worden titels na een aantal tekens 

afgekapt. Het is zonde als hier relevante informatie staat die de bezoeker niet kan lezen. Daarnaast 

gaat Google de mobiele website eerst (voor de desktop versie) indexeren. De weergave (en daarmee 

leesbaarheid) op de mobiele weergave worden nu nog belangrijker, zie figuur 4 en 5. 

 

    

Figuur 4, titel op lijstpagina (mobiel)   Figuur 5, titel op productpagina (mobiel) 
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Voor de opbouw van de titel kun je standaard de onderstaande opbouw aanhouden. In onderstaand 

voorbeeld zie je ‘maat’ in het laatste blokje staan. Wat je als laatst toe voegt, verschilt per 

producttype. Zo kun je bij ringen de maat, bij armbanden de lengte en bij horloges de diameter van 

de horlogekast benoemen. Zie bijlage 3 voor de meest optimale titelopbouw per 

productgroep/chunk.   

 

Figuur 6, voorbeeld schematische titelopbouw 

Om in te kunnen spelen op de veranderingen vanuit Google, maar ook om de klant per productgroep 

de meest relevante titel te tonen, zullen we overgaan naar automatische titelopbouw. Het is 

belangrijk om de specificaties in de contentsheet zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen deze 

content gebruiken om de titel uit samen te stellen.  

1.4.1.2 Interne vindbaarheid 

Wanneer een klant intern zoekt naar een artikel kan hij hiervoor door de website browsen of de 

zoekbalk gebruiken. Om gevonden te worden via een browse journey is het belangrijk om zoveel 

mogelijk specificaties in de content template in te vullen. Door dit te doen, zijn jouw artikelen 

vindbaar onder de filters op de lijstpagina.  

Wanneer een klant zoekt via de zoekbalk, kijken wij welke artikelen het beste overeenkomt met de 

zoekopdracht. Hiervoor kijken we onder andere naar de titel, beschrijving en specificaties. Zorg 

daarom dat de belangrijkste kenmerken van het artikel duidelijk omschreven en gespecificeerd zijn.  

1.4.1.3 Externe vindbaarheid 

Een goede titel is belangrijk voor de SEO en SEA waarde. Voor SEO is het belangrijk om de meest 

gebruikte zoekwoorden naar voren te laten komen. Over het algemeen genomen zijn dat het 

producttype en het merk. Wanneer men een aankoop doet voor een ander wordt het geslacht vaker 

toegevoegd.  

Let op dat de titel geen onnodige streepjes bevat in verband met SEA campagnes. Onze SEA afdeling 

koopt automatisch in op alles wat voor het streepje staat. Met de lange titels uit het verleden was 

dit nog van toepassing. Eventueel kunnen er in overleg voor de leesbaarheid streepjes toegevoegd 

worden. 

1.4.2 Interne referentie 
De interne referentie is het nummer dat je als leverancier of verkoper zelf gebruikt om het artikel op 

te zoeken. Je kunt hier ook de artikelcode vanuit de leverancier plaatsen als je zelf geen afwijkende 

interne referentie gebruikt.  

1.4.3 EAN 
Het EAN is een 13-cijferige artikelcode, op basis waarvan het offer en de content aan een artikel 

gekoppeld worden. Op bol.com worden alleen officieel geregistreerde EAN-codes geaccepteerd. 

EAN codes dienen dan ook bij GS1 Nederland aangekocht te zijn, aangezien dit het enige officiële 

uitgiftepunt is.  Artikelen die niet voorzien zijn van een officieel GS1 EAN worden periodiek offline 

gehaald. Heeft het product een UPC-code van 11 of 12 cijfers? Gebruik dan altijd een of meerdere 

voorloop-nullen.  

Merk Materiaal Geslacht Producttype
Serienummer / 

referentienummer 
/ model

- Maat

https://www.gs1.nl/
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1.4.4 Chunks 
Alle producten worden gecategoriseerd aan de hand van zogeheten chunks. Een chunk is een naam 

voor een afgekaderd deel van het assortiment, ook wel een productgroep. Binnen de sieraden- en 

horlogewinkel bestaan er op dit moment bijna 50 chunks, zie bijlage 2. 

 

Kun je geen geschikte chunk vinden? Neem dan contact op met de leverancier Service (leveranciers) 

of Partner Service (externe partijen). In uitzonderlijke gevallen kan er een chunk toegevoegd 

worden. De aanvraag wordt beoordeeld door de productspecialist Sieraden & Horloges.  

In de contentsheet kun je je chunk selecteren in Kolom D ‘Productgroep’. Zodra je hier een keuze 

hebt gemaakt voor een productgroep zie je op diezelfde regel welke velden je wel en niet in moet 

vullen. Zo zijn er bij ringen andere specificaties dan bij polshorloges.  

1.4.5 Beschrijving 
De beschrijving geeft een tekstuele uitleg over het artikel. Waar je bij een juwelier persoonlijke 

uitleg kunt geven over het product en misschien nog belangrijker, waar de klant het product kan zien 

en voelen, hebben we online geen persoonlijke verkoper. We moeten er daarom voor zorgen dat de 

content zo volledig mogelijk is, waardoor we alle vragen van een klant beantwoorden in de 

afbeeldingen, specificaties en vooral in de beschrijving. 

De beschrijving is uitermate geschikt om een stukje beleving te creëren voor de geïnteresseerde 

klant. Uit ervaring weten we dat klanten die geen juiste informatie kunnen vinden contact opnemen 

met de klantenservice of van de aankoop afzien. Hieronder vind je enkele tips die je kunnen helpen 

bij het opstellen van de juiste productomschrijving.  

Tips 

• Stel een Nederlandse beschrijving op, maar hou ook rekening met onze Vlaamse klanten, zie 

voor aanvullende informatie paragraaf 1.4.5.4 Vervlaamsing 

• Beantwoord de meest voor de hand liggende vragen (tip, check 

https://answerthepublic.com/ om erachter te komen wat voor vragen klanten stellen)  

• Gebruik unieke content voor een hogere rating in Google  

• Vermeld de merknaam en het artikel in de eerste 120 woorden 

• Gebruik juiste spelling en complete zinnen 

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

• Zorg ervoor dat de beschrijving waarheidsgetrouw is 

In strijd met onze richtlijnen 

• Gebruik geen Engels of andere talen dan Nederlands of Vlaams 

• Vermeld geen informatie over de prijs in de beschrijving 

• Vermeld geen informatie over de levering in de beschrijving 

• Vermeld geen informatie over acties in de beschrijving 

• Vermeld geen bedrijfsinformatie in de beschrijving 

• Gebruik geen externe URL’s in de beschrijving (uitgezonderd digitale handleidingen) 

• Gebruik geen scheldwoorden 

  

https://answerthepublic.com/
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1.4.5.1 Optimale productomschrijving voor mobiel 

Met de overgang naar Google’s Mobile First Indexing is het belangrijk om de beschrijving te 

optimaliseren voor vertoning op de mobiele website. Op de mobiele website wordt alle tekst achter 

elkaar ‘geplakt’. Het is daarom belangrijk om de productbeschrijving te laten starten met een 

volledige zin in plaats van een titel. En misschien nog wel belangrijker; gebruik hoofdletters en 

leestekens.  

 

 

 

Figuur 7, productbeschrijving op desktop 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 8, productbeschrijving op desktop 

 

        Figuur 9, productbeschrijving op mobiel 

 

1.4.5.2 HTML  

Ook is het mogelijk om HTML te gebruiken. Met behulp van HTML tags kun je de beschrijving een 

specifieke opmaak meenemen. Zo kun je de tekst voorzien van een kop, alinea’s, dikgedrukt maken 

of een opsomming maken. De tags die ondersteund worden, vind je hieronder. Ben je zelf niet 

handig in het gebruik van HTML? Probeer dan eens de web-edit voor leveranciers. Je vindt de web-

edit via https://leveranciers.bol.com/web-edit-tool-leveranciers/  

 

HTML tag  

<h3> Kop 

<p> Alinea 

<br> Regeleinde 

<b> Vetgedrukt 

<ol> Lijst met nummers 

<li> Item in lijst 

 

https://leveranciers.bol.com/web-edit-tool-leveranciers/
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1.4.5.3 Gifjes 

Het is mogelijk om gifjes op te nemen in de 

beschrijving. Hou er wel rekening mee dat de pagina 

hierdoor een fractie langer nodig heeft om te laden. 

Hiernaast vind je een voorbeeld (uit een andere 

winkel) van hoe dit eruit ziet. Wil je dit gifje op de 

website bekijken? Klik dan hier. Je moet de 

productbeschrijving openen om het gifje te kunnen 

zien. 

Er zijn diverse apps beschikbaar om zelf gifjes te 

maken. Ook kun je bijvoorbeeld een filmpje van een 

360 graden view makkelijk zelf omzetten naar een 

gifje.  

Gifjes kunnen in de bijschrijving geplaatst worden, 

maar daarnaast ook als invulling van een banner op 

de premium brandpage.  

     Figuur 10, gifje in productbeschrijving 

1.4.5.4 Vervlaamsing 

Onze klanten komen uit Nederland en Belgie. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden 

wanneer je teksten gaat schrijven. De meest bekende woorden in het Nederlands zijn wellicht 

onbekend voor de Vlamingen en visa versa. Zo kennen Belgen het woord ‘sieraden’ niet, maar 

gebruiken hiervoor ‘juwelen’ in de plaats. Op dit moment loopt er een automatisch vertaal-script dat 

ervoor zorgt dat dergelijke woorden in de Belgische website vertaald worden.  

1.4.6 Hoofdafbeelding 
Wanneer je per hoofdafbeelding een URL beschikbaar hebt, kun je deze in de content template 

invoegen. Je kunt hier alleen een URL invoeren, als je een tekst of iets anders invult, kun je de 

content template niet uploaden. Uiteraard is het mogelijk om de afbeeldingen los aan te leveren via 

de portal, FTP of de leverancier- en partnerservice. Zie voor meer informatie over het aanleveren 

van afbeeldingen paragraaf 1.5 Afbeeldingen.  

1.4.7 Merk 
Alleen geregistreerde merken worden per 1 januari 2019 toegelaten in de winkel. Jouw merknaam 

dient geregistreerd te zijn in de Benelux of in Europa. Het is daarom belangrijk om bij het veld ‘Merk’ 

in de contentsheet, exact dezelfde schrijfwijze aan te houden als de wijze waarop het geregistreerd 

staat in het merkenregister. Wil je een nieuw merk toe voegen? Geef dit dan door via 

verkooprechten@bol.com of zie 4.0 Voorwaarden, regels en handhavingsbeleid voor meer 

informatie.  

 

1.4.8 Doelgroep 
De doelgroep spreekt voor zich, maar goed om te weten is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen 

doelgroep en geslacht. Bij doelgroep kun je alleen de keuze maken tussen kinderen of volwassenen. 

De combinatie met het geslacht bepaalt of een artikel voor mannen, vrouwen, jongens of meisjes is.  

 

https://www.bol.com/nl/p/koelstra-simba-t4-buggy-zwart/9200000074037381/
mailto:verkooprechten@bol.com
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1.4.9 Geslacht 
Het geslacht spreekt voor zich, maar goed om te weten is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen 

doelgroep en geslacht. Bij geslacht kun je kiezen tussen mannen, vrouwen en unisex. De combinatie 

met doelgroep bepaalt of het artikel voor mannen, vrouwen, kinderen, jongens of meisjes geschikt 

is.  

1.4.10 Materiaal 
Voor ieder artikel kun je een materiaal kiezen uit de materiaalopties. Wanneer je in een cel staat in 

de kolom Materiaal, kun je middels een dropdownmenu kiezen voor de juiste materiaalsoort. Het is 

belangrijk om het dominante materiaal op te geven. Toevoegingen zoals stenen, kralen, veren, etc. 

kunnen apart opgegeven worden bij ‘steensoort’ of omschreven worden in de beschrijving. Een 

artikel dat verzilverd of verguld is, dien je ook onder het juiste (onderliggende) basismateriaal op te 

geven.  

Om een wildgroei aan materialen te voorkomen is ervoor gekozen om een beperkte lijst met 

materialen beschikbaar te stellen. Alle onedele materialen en legeringen, die niet onder een andere 

materiaalgroep passen, dienen toegevoegd te worden onder de optie ‘Bijoux’. Zie hieronder welke 

materiaalopties er beschikbaar zijn.  

1.4.10.1 Toegestane materiaalwaarden 

 

Materiaal Toelichting 

8 karaat Bol.com houdt de Nederlandse wetgeving aan als het gaat om de wet 
edelmetaal. 8 karaat wordt volgens de Nederlandse wet niet gezien als 
goud en moet daarom apart opgegeven worden. Let op, in de titel, 
beschrijving en specificaties mag de term goud niet genoemd worden. 
Hier checken we op. Bij foutief gebruik wordt het assortiment offline 
gehaald. Zie ook de aanvullende regels rondom het gebruik van de term 
goud.  

9 karaat Bol.com houdt de Nederlandse wetgeving aan als het gaat om de wet 
edelmetaal. 9 karaat wordt volgens de Nederlandse wet niet gezien als 
goud en moet daarom apart opgegeven worden. Let op, in de titel, 
beschrijving en specificaties mag de term goud niet genoemd worden. 
Hier checken we op. Bij foutief gebruik wordt het assortiment offline 
gehaald. Zie ook de aanvullende regels rondom het gebruik van de term 
goud.  

Bijoux Onder bijoux verstaan we alle niet-edele materialen en legeringen die 
niet onder een andere materiaalwaarde geplaatst kunnen worden. 
Periodiek worden de artikelen in de filter Bijoux geëvalueerd. Naar 
aanleiding hiervan kan besloten worden een nieuwe materiaalwaarde 
aan te maken of artikelen indien nodig te verplaatsen naar de juiste 
materiaalwaarde.    

Elastiek De materiaalwaarde elastiek wordt gebruikt op het moment dat een 
(voornamelijk sieraden) artikel door een elastiek bij elkaar gehouden 
wordt. Verkoop je een kralenarmband, waarbij de kralen aan een 
elastiek geregen zijn? Dan vul je elastiek in bij de materiaalwaarde. Het 
materiaal van de kraal vul je later bij de specificaties in of kun je apart 
benoemen in de beschrijving.  

Goud Een artikel mag de materiaalwaarde goud toegekend krijgen als het 
minimaal 14 karaat betreft. Artikelen die verguld of voorzien zijn van een 
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plating met 14 karaat goud mogen niet onder de materiaalwaarde goud 
geplaatst worden. Hier checken we op. Bij foutief gebruik wordt het 
assortiment offline gehaald. Zie ook de aanvullende regels m.b.t. het 
materiaal goud.  

Imitatieleer Onder imitatieleer verstaan we alle materialen die doorgaan voor een 
lederimitatie. Let op, de termen kunstleer en nepleer worden niet meer 
gebruikt. Voer dit ook door in de titel, specificaties en beschrijving van je 
artikelen.    

Kunststof Onder kunststof verstaan we alle synthetische kunststoffen, waaronder 
ook plastic en siliconen.  

Leer Onder leer verstaan we alle materialen die van dierenhuid gemaakt zijn. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leer en suède. Meer 
informatie over de gebruikte leersoort kun je opgeven in de beschrijving. 
Let op, leersoorten van beschermde diersoorten mogen niet 
aangeboden worden. Hierbij kun je denken aan krokodillen, pythons en 
anaconda’s. Er mag alleen leer gebruikt worden van dieren die uit de EU 
afkomstig zijn of wanneer er een invoervergunning overlegd kan 
worden. Voor meer informatie ga je naar paragraaf 1.4.10.2 Verboden 
materialen.  

Palladium Een artikel mag de materiaalwaarde palladium toegekend krijgen als het 
artikel voor minimaal de helft van puur palladium is. Is een artikel 
bewerkt met of voorzien van een laagje palladium? Plaats het artikel dan 
bij het dominante materiaal. Hier checken we op. Bij foutief gebruik 
wordt het assortiment offline gehaald. Zie ook de aanvullende regels 
rondom het gebruik van de term palladium. 

Platina Een artikel mag de materiaalwaarde platina toegekend krijgen als het 
artikel voor minimaal de helft van puur platina is. Is een artikel bewerkt 
met of voorzien van een laagje platina? Plaats het artikel dan bij het 
dominante materiaal. Hier checken we op. Bij foutief gebruik wordt het 
assortiment offline gehaald. Zie ook de aanvullende regels rondom het 
gebruik van de term platina.  

Rubber Onder rubber verstaan we alle materialen die voortkomen uit de 
verwerking van rubber en latex van rubberbomen.  

Staal Onder staal verstaan we alle soorten staal zoals (edel)staal, RVS, 
roestvrij/vast staal. Ook als een artikel een plating bevat, verzilverd of 
verguld is, maar een stalen kern bevat, dient het artikel onder het 
materiaal staal geplaatst te worden. Zie ook de aanvullende regels 
rondom het gebruik van de term plated en/of plating. 

Textiel Onder textiel verstaan we alle materialen van een bepaald type stof. 
Voorbeelden zijn stof en weefsels; zoals katoen, linnen, nylon, organza, 
satijn, vilt, viscose, wol, zijde en touw.  

Titanium De materiaalwaarde titanium alleen gebruiken als het volledige artikel 
van titanium gemaakt is. Is een artikel bewerkt met of voorzien van een 
laagje titanium? Plaats het artikel dan bij het dominante materiaal. Hier 
checken we op. Bij foutief gebruik wordt het assortiment offline gehaald. 
Zie ook de aanvullende regels rondom het gebruik van de term titanium.  

Zilver Een artikel mag de materiaalwaarde zilver toegekend krijgen als het 
artikel voor minimaal de helft van puur zilver is. In Nederland is het 
meest voorkomende materiaal 925 zilver. Hier checken we op. Bij foutief 
gebruik wordt het assortiment offline gehaald. Zie ook de aanvullende 
regels rondom het gebruik van de term zilver.  
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Wanneer je hebt gekozen voor een specifieke materiaalwaarde gelden er echter nog een aantal 

belangrijke regels. Per regel is aangegeven of de overtreding onwenselijk (O) of strafbaar (S) is.  

Zilver 

• (S) Wanneer je artikelen aanbiedt die gemaakt zijn van een edelmetaal zoals goud, zilver, 

platina, moeten deze artikelen voorzien zijn van een keurmerk. Goud moet vanaf 1 gram, 

zilver vanaf 8 gram en platina vanaf 0,5 gram gekeurd en van een keurmerk (stempel) 

voorzien zijn. Meer informatie over de Waarborg Holland en de keurmerken is te vinden via 

https://waarborg.nl/  

• (S) De materiaalwaarde zilver mag niet gebruikt worden bij artikelen waar het materiaal niet 

voor minimaal de helft van 1000 delen uit zilver bestaat. Een voorbeeld hiervan is wanneer 

een artikel van staal met een laagje zilver de materiaalwaarde zilver meekrijgt. In dit 

specifieke voorbeeld moet het artikel onder de materiaalwaarde ‘staal’ geplaatst worden.  

• (O) Het materiaal zilver of een cijfercombinatie van de minimale zilverwaarde mag niet 

gecombineerd worden met de term verzilverd. Wanneer een artikel gemaakt is van zilver is 

het zonde om door de term verzilverd, afbreuk te doen aan het artikel.  

• (S) De term zilver mag niet in de titel en/of de beschrijving gebruikt worden wanneer er bij 

de materiaalwaarde een andere waarde dan zilver ingevuld is. Zilverkleurig of kleur zilver 

mag wel gebruikt worden.  

Goud 

• (S) De materiaalwaarde goud mag niet gebruikt worden bij artikelen waar het materiaal niet 

voor minimaal de helft van 1000 delen uit goud bestaat. Ter verduidelijking “karaat goud” is 

een maatstaf om de hoeveelheid fijngoud aan te geven dat in een sieraad of object verwerkt 

is. De hoogte van het karaat, geeft dus aan hoeveel zuiver goud een sieraad of object bevat.  

 

De verhoudingen zijn als volgt: 

 

• 8 karaat: 33,3% zuiver goud (aangeduid met 333) 

• 14 karaat: 58,5% zuiver goud (aangeduid met 585) 

• 18 karaat: 75,0% zuiver goud (aangeduid met 750) 

• 20 karaat: 83,3% zuiver goud (aangeduid met 833) 

• 21,6 karaat: 90,0% zuiver goud (aangeduid met 900) 

• 22 karaat: 91,6% zuiver goud (aangeduid met 916) 

• 24 karaat: 99,99% zuiver goud (aangeduid met 999) 

 

In Nederland geldt dat dit minimaal 14 karaat moet zijn. Volgens de Belgische en Duitse 

wetgeving gelden hier andere regels. Bol.com kiest ervoor 1 lijn te trekken en de 

Nederlandse wetgeving aan te houden. Artikelen van 8- en 9 karaat mogen niet onder het 

materiaal goud geplaatst worden. Ook is het niet toegestaan om artikelen die voorzien zijn 

van een laagje goud te plaatsen onder de materiaalwaarde goud.  

• (O) Het materiaal goud of een cijfercombinatie van de minimale goudwaarde mag niet 

gecombineerd worden met de term verguld. Wanneer een artikel gemaakt is van goud is het 

zonde om door de term verguld, afbreuk te doen aan het artikel.  

• (S) De term goud mag niet in de titel en/of de beschrijving gebruikt worden wanneer er bij 

de materiaalwaarde een andere waarde dan goud ingevuld is. Goudkleurig of kleur goud 

mag wel gebruikt worden.  

https://waarborg.nl/
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Platina 

• (S) De materiaalwaarde platina mag niet gebruikt worden bij artikelen waar het materiaal 

niet voor minimaal de helft van 1000 delen uit platina bestaat.  

•  (S) De term platina mag niet in de titel en/of de beschrijving gebruikt worden wanneer er bij 

de materiaalwaarde een andere waarde dan platina ingevuld is. Bewerkt/Afgewerkt met 

platina is wel toegestaan.  

Palladium 

• (S) De materiaalwaarde palladium mag niet gebruikt worden bij artikelen waar het materiaal 

niet voor minimaal de helft van 1000 delen uit palladium bestaat.  

•  (S) De term palladium mag niet in de titel en/of de beschrijving gebruikt worden wanneer er 

bij de materiaalwaarde een andere waarde dan palladium ingevuld is. Bewerkt/Afgewerkt 

met palladium is wel toegestaan.  

Titanium 

• (S) De materiaalwaarde titanium mag niet gebruikt worden bij artikelen waar het materiaal 

niet voor minimaal de helft van 1000 delen uit titanium bestaat.  

•  (S) De term titanium mag niet in de titel en/of de beschrijving gebruikt worden wanneer er 

bij de materiaalwaarde een andere waarde dan titanium ingevuld is.  

Plated/platings 

• (O) Wanneer een artikel voorzien is van een plating kun je dit aangeven. Bij materiaal dien je 

in te vullen van welk materiaal het artikel zelf gemaakt is. In de beschrijving kun je aangeven 

dat het voorzien is van een goudplating of zilverplating of Engelstalig gold plated of silver 

plated. Andere schrijfwijzen worden niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 11, verschillende typen goud 

 

• (S) Het woord plating mag niet gecombineerd worden met een karaat waarde of 

materiaalcijfer zoals 925 of 585.  

1.4.10.2 Verboden materiaalwaarden 

Naast de toegestane materiaalwaarden is er ook een lijst met verboden materiaalwaarden. Heb je 

een artikel van een specifiek soort leer en wil je dat graag benoemen? Dat kan, gebruik daar dan de 

beschrijving voor om dit aan de klant toe te lichten. Onder verboden materialen verstaan we alle 

materialen afkomend van of vervaardigd uit beschermde diersoorten. Hiervoor houden wij de 

soortenlijst van CITES aan als leidend. Meer informatie over beschermde plant- en diersoorten vind 

je hier.  

Concreet kun je hierbij denken aan ivoor en andere beschermde dierlijke materialen zoals hoorns 

van een neushoorn, maar ook aan leersoorten van beschermde diersoorten of beschermde koralen. 

Artikelen die voorzien zijn van of gefabriceerd zijn uit een beschermde soort, worden na 

constatering per direct offline gehaald. Een korte toelichting van een aantal specifiek verboden 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/regelgeving
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materiaalwaarden vind je hieronder, voor de volledige soortenlijst verwijzen wij je graag naar de 

soortenlijst van CITES.  

Verboden soorten  Aanvullende toelichting 

Ivoor Alle hardgekleurde witte materialen die afkomstig zijn van 
slagtanden van landdieren zoals olifanten, nijlpaarden of 
mammoeten of zeedieren zoals de walrus of de narwal.  

Hoorns Hoorns van dieren zoals neushoorns, runderen, geiten en 
boksoorten.  

Schildpad Artikelen gemaakt van of vervaardigd van schildpad, waaronder 
haarspelden van schildpadschild, worden niet in onze winkel 
toegestaan.  

Vogels zoals de kaketoe Veren van beschermde vogelsoorten 

Kaaiman Tanden, leer en andere lichaamsdelen van deze beschermde 
diersoort worden niet toegestaan.  

Slangen Niet alle slangen zijn beschermde diersoorten. Toch hebben wij 
ervoor gekozen slangenleer niet in onze winkel toe te staan. 
Imitatieleer met slangenlook is wel toegestaan, vermeld dit duidelijk 
in de omschrijving.  

Hagedissen Tanden, leer en andere lichaamsdelen van deze beschermde 
diersoort worden niet toegestaan. 

Koralen Koralen zijn beschermde soorten. Koralen, waaronder bloedkoraal 
dat veel in sieraden gebruikt werd, worden niet toegestaan.  

Olifantenhaar Sieraden, waaronder armbandjes, van olifantenhaar worden niet 
toegestaan.  

 

1.4.11 Overige specificaties 
Per productgroep zijn er nog aanvullende specificaties opgenomen. Wij raden aan deze specificaties 

voor zover als mogelijk in te vullen. Artikelen worden beter gevonden en de klant heeft een goed 

beeld van het artikel. Probeer alle gele velden en bij voorkeur zoveel mogelijk groene velden in te 

vullen. Heb je vragen, loop je ergens tegenaan of mis je iets? Neem contact op met de leverancier 

service (leveranciers) of zakelijk verkopen (verkopers).  

1.5 Afbeeldingen 
Afbeeldingen zijn belangrijk om meerdere redenen. Klanten kunnen het artikel voor de aankoop niet 

fysiek zien of vasthouden. De afbeeldingen moeten daarom een juiste indruk geven over het artikel. 

Hoe beter we dit kunnen hoe groter de kans dat de klant het artikel koopt waar hij of zij naar op 

zoek is en hoe kleiner de kans op een retour.  

Er zijn verschillende soorten afbeeldingen, te weten: de hoofdafbeelding (coverimage) en de 

aanvullende afbeeldingen (stills). Alle afbeeldingen moeten voldoen aan minimale specificaties, zie 

hieronder in paragraaf 1.5.1 coverimage en 1.5.2 stills wat de specificaties per type afbeelding zijn.  

1.5.1 Coverimage 
De coverimage is de hoofdafbeelding van een product. Deze afbeeldingen moeten ingeladen worden 

met het EAN als naam en als JPG formaat. De naam van een afbeelding wordt dus bijvoorbeeld: 

8717828007235.jpg. Deze afbeelding is zichtbaar op de lijstpagina en op de productpagina. 

Hieronder vind je de specificaties waar een coverimage aan moet voldoen, voorbeelden hoe deze 

eruit moet zien en voorbeelden van afbeeldingen die niet toegestaan zijn als coverimage.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-algemeen/wel-geen-cites-soort
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Specificaties coverimage 

• Alleen het artikel zelf 

• In het geheel afgebeeld 

• Het echte artikel, geen grafische/digitaal gecreëerde weergave 

• Uit de verpakking 

• Op een witte achtergrond 

• Geen logo’s, watermerken of mensen 

• Zo min mogelijk witruimte om het product heen 

• Minimaal 1200 x 1200 pixels 

• Maximaal 6000 x 6000 pixels 

• Geen vertoning van meerdere kleuren/maten/varianten in 1 beeld 

• Geen spiegeling 

• Geen schaduw 

    

Figuur 12, coverimages op de lijstpagina Figuur 13, coverimage op de productdeatilpagina 

 

    

Figuur 14   Figuur 15   Figuur 16   Figuur 17 

Geen witte achtergrond Geen witte achtergrond Geen volledig artikel  Meerdere varianten niet toegestaan 

Bovenstaande voorbeelden zijn niet toegestaan als coverimage, maar kunnen uiteraard wel als stills 

toegevoegd worden. De do’s en dont’s rondom stills lees je in de volgende paragraaf.  
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1.5.2 Stills 
Extra stills helpen de klant bij het krijgen van een beter beeld van het artikel en/of merk en helpen 

daarmee de conversie te verhogen. De extra stills zijn in te delen in de volgende types.  

• Details 

• Perspectiefbeelden 

• Modelfotografie 

• Campagnebeeld van het merk 

• Verpakking (alleen toevoegen wanneer iedere aanbieder toegang heeft tot de verpakking) 

• Maattabel 

 

Figuur 18, stills op een productpagina 

De stills moeten net als de coverimage ook opgeslagen worden onder het EAN nummer. Maar omdat 

je de hoofdafbeelding dan zou overschrijven, voeg je bij de stills aanvullend nog een positienummer 

toe. De eerste afbeelding na de coverimage krijgt de toevoeging _1. De bestandsnaam wordt dan 

8717828007235_1.jpg. De volgende afbeelding komt onder _2, enzovoort. Voor verpakkings-

afbeeldingen houden we altijd _12 aan. We zijn op deze manier op een later moment altijd nog in 

staat om er afbeeldingen tussen te zetten.  

Stills bij een artikel werken conversieverhogend, maar meer is niet altijd beter. Zorg ervoor dat de 

belangrijkste stills te zien zijn zonder te hoeven navigeren. Daarnaast is het belangrijk dat de foto’s 

daadwerkelijk iets toevoegen. Foto’s waarbij de achterzijde van een horlogekast te zien is, in 

verband met de mogelijkheid om wel of niet te graveren, worden op dit moment nog niet veel 

toegevoegd. Ook close-up afbeeldingen waarop een keurmerk van de Waarborg op sieraden te zien 

is, zou een mooie toevoeging kunnen zijn. Denk hierbij altijd uit het perspectief van de klant. Welke 

vragen heeft een klant en hoe kunnen we hier middels afbeeldingen antwoord op geven.  
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1.6 Video’s 
Per artikel, collectie of merk kunnen we video’s inladen. Dit is handig als je een product verkoopt dat 

wat meer uitleg behoeft. Maar ook als je je branding door wilt voeren op de productpagina. Je kunt 

het videobestand aanleveren bij de productspecialist of de leverancier- / partnerservice zodat wij 

deze voor jou bij de artikelen kunnen plaatsen.  

Wat hebben we nodig?  

• Video bestand 

• Bijbehorende EAN’s  

Daarnaast is het mogelijk zelf een video aanleveren via de portal en Excel. Het is ook mogelijk om 

videobestanden (met bijvoorbeeld mupload.nl of wetranfser) aan te bieden via video@bol.com. 

  

Figuur 19, video op de productpagina    Figuur 20, video afspelen op productpagina 

 

1.7 Handleidingen 
Het is mogelijk om per artikel, collectie of merk in bulk handleidingen online te plaatsen. Bij aankoop 

van een horloge is het prettig om deze informatie online te kunnen vinden. Er wordt niet altijd een 

beschrijving bij het horloge meegeleverd of men raakt deze kwijt. Is de handleiding van een artikel 

online beschikbaar? Meldt dit dan in de beschrijving, zodat de klant direct door kan klikken. 

Handleidingen kunnen aangeleverd worden bij de productspecialist, leverancier- of partnerservice. 

Geef daarbij duidelijk aan welke handleiding bij welke EAN hoort.  

 

  

mailto:video@bol.com
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2.0 Merchandising 
Er zijn diverse merchandising mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan SEO en SEA optimalisatie, 

maar ook aan up- en cross sell mogelijkheden op de website. De productspecialisten houden zich 

voornamelijk bezig met het inrichten van de customer journey op basis van data-analyse. Hieronder 

hebben we een aantal mogelijkheden beschreven waar je als leverancier of verkoper zelf ook invloed 

op uit kunt oefenen. Samen weten we uiteindelijk het meest.  

2.1 Up- & cross sell 
Er zijn diverse mogelijkheden tot up- en cross sell. Zo is er ruimte op de productpagina om 

producten te tonen in meerdere kleuren en/of maten. Maar ook is het mogelijk om bijpassende 

artikelen of accessoires te tonen. 

2.1.1 Families 
Onder een familie verstaan wij artikelen die op 1 of 2 specificaties na exact hetzelfde zijn. Hierbij kun 

je denken aan een artikel dat in meerdere maten of kleuren verkrijgbaar is. Per producttype kunnen 

er families gemaakt worden op 2 zogeheten distinctive features. Dit zijn de specificaties waarmee wij 

de families aan elkaar kunnen koppelen. Per producttype kunnen we 2 wisselende distinctive 

features koppelen. In bijlage 4 kun je per producttype terugvinden welke distinctive features 

beschikbaar zijn.  

Wanneer artikelen in een familie staat worden de andere maten of kleuren direct zichtbaar op de 

productpagina. Een klant die op zoek is naar een andere maat of kleur hoeft dan niet verder te 

zoeken, maar wordt op dezelfde pagina geholpen.  

  

Figuur 21, familieweergave    Figuur 22, familieweergave 

Families kun je aanleveren op verschillende manieren aanleveren. Mits de interne referentie goed 

ingevuld is, kunnen wij hier al uit opmaken welke artikelen bij elkaar horen. Als dat niet het geval is, 

of er geen interne referentie beschikbaar is, ontvangen wij graag een familiebestand. Dit is een 

bestand waarbij alle EAN’s onder elkaar staan en je met behulp van een kleur of corresponderend 

nummer aangeeft welke artikelen bij elkaar horen.  

2.1.2 Series 
Artikelen die bij elkaar horen omdat ze onderdeel zijn van een collectie of een lijn kunnen we in 

zogeheten series of productlijnen zetten. We hebben een aantal dingen nodig:  

✓ Serienaam 

✓ Tekst – uitleg over of beschrijving van de serie 

✓ EAN’s per serie 
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Om deze gegevens aan te leveren zijn er 2 seriebestanden beschikbaar. Serie template 1 en serie 

template 2. In het eerste template voer je de serienaam en de beschrijving in. In het tweede 

template geef je per EAN de juiste serienaam door. Het is belangrijk dat de spelling exact 

overgenomen is uit het eerste bestand. Het gebruik van andere schrijfwijzen waaronder extra 

spaties of andere hoofdletters worden door het systeem niet herkend. Een artikel kan slechts 

onderdeel zijn van 1 serie. Wordt het EAN onder een nieuwe serie ingeladen, dan wordt de eerdere 

relatie overschreven.   

2.1.3 Accessoires & aanvulpagina 
Om bijpassende artikelen op de productpagina online te zetten, kun je gebruik maken van een 

accessoireslot. Denk hierbij aan een ring met bijpassend collier en oorbellen. Of een horlogebandje, 

horlogebox en batterijtjes bij een horloge. Je geeft hiervoor per artikel in een Excel bestand aan 

welke accessoires er bij dit artikel horen. Hieronder zie je een voorbeeld van het Excel template. 

 

Figuur 23, Excel template accessoireslot 

 

Vul hieronder de informatie van het product in waar relaties 

aangelegd moeten worden. De naam en global zijn optioneel, EAN 

is verplicht.  

 

Vul hieronder de informatie van het product of de producten in 

die als accessoire gekoppeld moeten worden aan het 'Master' 

product. De naam en global zijn optioneel, EAN is verplicht.  

In de blauwe kolom vul je de ‘master’ in, dat is het product waarbij het accessoireslot komt te staan. 

In de roze kolom vul je de ‘child’ in, dit is het bijpassende artikel. Voor ieder bijpassend artikel vul je 

een nieuwe rij in. Dus opnieuw dezelfde ‘master’ en dan een nieuwe ‘child’. Voor ieder product 

moet je dit invullen, dus ook al heb je een ‘child’ bij een ‘master’ geplaatst dan komt de ‘master’ niet 

automatisch bij de ‘child' te staan.  Dus als je ‘master’ een ring is en daar is een bijpassende ketting 

voor dan moet je de ring als ‘master’ invullen en dan de ketting als ‘child’ als ook de ketting als 

‘master’ en de ring als ‘child’.  

In de groene kolommen kun je tenslotte aangeven wat voor type relatie je tussen de artikelen wilt 

opzetten. Wanneer je bij marketing relation kiest voor ‘Marketing Accessory’ krijg je een 

accessoireslot met bijpassende artikelen op de productpagina, zie het voorbeeld hieronder. 

Wanneer je kiest voor ‘Marketing Add On Page’ krijg je een aanvulsuggestie op het moment dat je 

het artikel in je winkelwagen plaatst, ook daarvan zie je hieronder een voorbeeld. De kolommen 

Rank en Add on Page kun je leeglaten.  



Page 22 of 33 
 

   

Figuur 24, bijpassende artikelen     Figuur 25, aanvulsuggestie 

2.1.4 Multibundels 
Er bestaan opties om multibundels online te zetten. Dit zijn artikelen waar een (inkoop)korting 

wordt gegeven op het moment dat er meerdere items in 1x gekocht worden. In onze winkel is dat 

relatief ongebruikelijk. Mocht je hierover meer willen weten, neem dan contact op met de 

Leverancier- of Partnerservice. 

2.2 Schappen 
Een schap is, net als bij fysieke retail, een locatie waar artikelen geplaatst worden. Online zijn dit 

unieke pagina’s waar artikelen aan gekoppeld kunnen worden. In bijlage 5 en 6 kun je de 

schapindelingen van de sieraden- en horlogewinkel terugvinden.  

2.2.1 Schapteksten 
Wanneer je op een specifiek schap zit en daar je eigen merk aanklikt, zit je een niveau dieper in het 

schap. Hier kun je een schaptekst (laten) plaatsen. Gedurende het jaar schrijven wij vanuit de winkel 

teksten die onze klanten informatie geven over de schappen waar zij zich bevinden. Deze teksten 

zijn belangrijk voor de SEO waarde van een schap. Als leverancier of partner kun je zelf ook teksten 

schrijven die wij voor jou op deze schappen kunnen plaatsen. Lever deze teksten aan bij de 

Leverancier- of Partnerservice. Het is ook mogelijk om (maximaal 4) linkjes toe te voegen.  

 

Figuur 26, schaptekst Lucardi  
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3.0 Voorwaarden, regels en handhavingsbeleid 
Verkooprechten binnen de sieraden en horlogewinkel worden afgegeven wanneer je als 

ondernemer aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Wanneer je je niet aan de wet- en 

regelgeving houdt of herhaaldelijk waarschuwingen negeert, kunnen deze verkooprechten 

ingetrokken worden.  

Voorwaarden voor afgifte verkooprechten 

✓ Je hebt een geldige KVK-inschrijving, waarbij in de activiteiten van de onderneming is 

opgenomen dat de onderneming zich bezighoudt met de productie en/of in- en verkoop van 

sieraden en/of horloges. 

✓ Je bent merkeigenaar of hebt toestemming van de leverancier om het merk te verkopen. 

✓ Voor alle merken op onze merkenlijst, dien je als dealer geautoriseerd te zijn door de 

leverancier of distributeur. Om aan te tonen dat je van een bepaald merk een 

geautoriseerde verkoper bent, zijn er twee opties:  

o Je kunt een uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder of distributeur 

toesturen via verkooprechten@bol.com 

o Je kunt drie facturen van maximaal drie maanden oud toesturen naar 

SHverkooprechten@bol.com. Op deze facturen dient tenminste de volgende 

informatie zichtbaar te zijn: gegevens van de afzender dienen overeen te komen 

met de officiële leverancier/distributeur/merkhouder en de gegevens van de 

geadresseerde moeten overeenkomen met jouw seller gegevens in ons systeem. 

Alle (mogelijk) vertrouwelijke/gevoelige informatie, waaronder maar niet beperkt 

tot inkoopprijzen, aantallen en voorwaarden dienen onleesbaar te worden gemaakt 

alvorens de facturen aan bol.com worden gezonden. Bol.com wenst deze informatie 

niet te ontvangen en zal inkoopfacturen die deze informatie bevatten niet in 

behandeling nemen en onmiddellijk vernietigen. 

Voorwaarden assortiment 

✓ Alle merken die via bol.com worden aangeboden in de winkel Sieraden & Horloges, dienen 

geregistreerd te zijn bij het Europees merkenregister. We zullen jouw assortiment voor je 

toetsen hierop. Tip: zorg ervoor dat de spelling van jouw merk op bol.com precies hetzelfde 

is als de registratie in het merkenregister, anders wordt het niet herkend. Wil je een nieuw 

merk in de winkel toevoegen? Neem dan contact op via verkooprechten@bol.com.  

✓ Aangeboden artikelen dienen een officiële GS1 EAN te hebben, welke zichtbaar is op het 

artikel of de verpakking. We zullen jouw assortiment voor je toetsen bij GS1. Artikelen die 

voorzien zijn van een 11- of 12-cijferige UPC-code dienen voorzien te worden van een of 

meer voorloopnullen. Artikelen die niet voorzien zijn een officiële GS1 EAN worden offline 

gehaald. 

✓ Alle productinformatie op bol.com dient juist te zijn, aan de contentrichtlijnen van de winkel 

Sieraden & Horloges te voldoen en in lijn te zijn met de Nederlandse Waarborgwet. Hiervoor 

ben je zelf verantwoordelijk 

Voorwaarden en regels content  

✓ De content van de artikelen voldoet aan de richtlijnen volgens deze contenthandleiding.  

✓ De minimaal verplichte content is bekend. Zie paragraaf 1.3 Verplichte content voor 

meer informatie. Zonder de minimaal verplichte content kunnen artikelen niet 

online komen in de winkel.  

mailto:verkooprechten@bol.com
mailto:SHverkooprechten@bol.com
mailto:verkooprechten@bol.com
https://www.gs1.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009275/2016-01-01
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✓ De coverafbeelding toont het product op een witte achtergrond, zonder andere 

toevoegingen zoals tekst, logo’s, prijzen, modellen, etc. Zie ook paragraaf 1.5 

Afbeeldingen voor meer informatie.  

✓ Alle productinformatie dient juist en in lijn te zijn met de Nederlandse Waarborgwet. 

Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Voor alle regels rondom het gebruik van 

materialen, zie ook 1.4.10 Materiaal. 

✓ De termen creool, creolen, slavenband, slavenarmband en afgeleiden worden niet 

toegestaan. Creolen zijn vervangen door oorringen, slavenarmband door bangle(s).  

Wanneer onjuiste, foutieve of ongewenste content vastgesteld wordt, krijg je hier als leverancier of 

partner bericht over. Content in strijd met onze contentrichtlijnen en de Nederlandse Waarborgwet 

halen wij zonder overleg direct offline. Uiteraard krijg je de kans om de content aan te passen. 

Wanneer herhaaldelijk wordt vastgesteld dat jouw assortiment niet aan de contentrichtlijnen 

voldoet, kan dat resulteren tot het intrekken van de verkooprechten voor sieraden en horloges.  

 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009275/2016-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009275/2016-01-01
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4.0 Contactgegevens 
 

4.1 Leveranciers 
Heb je vragen over deze contentrichtlijnen of over het aanleveren van content? Neem dan contact 

op met de leverancier service via supplier@bol.com of telefonisch via +31 (0)88 712 6180. Meer 

informatie over de leverancier service vind je via leveranciers.bol.com 

4.1.1 Supplier portal 
Via de supplier portal kun je jouw assortiment beheren. Je kunt direct inloggen via 

https://login.bol.com/login?client_id=supplier-portal 

4.2 Verkopers 
Heb je vragen over deze contentrichtlijnen of over het aanleveren van content? Neem dan contact 

op met de partner service via zakelijkverkopen@bol.com of telefonisch via +31 (0)30-3104996 (NL) 

of +32 (0)2-7885990 (BE). Meer informatie over de partner service vind je via 

zakelijkverkopen.bol.com  

4.2.1 Seller Portal 
Via de seller portal kun je jouw assortiment beheren. Je kunt direct inloggen via 

https://login.bol.com/login?client_id=seller-portal 

4.3 Standard Connections 
Heb je vragen over jouw aansluiting of de mogelijkheden om via een automatische koppeling te 

werken? Neem dan contact op met Standard Connections via standardconnections@bol.com. Meer 

informatie vind je via verkopen via bol.com 

4.4 FTP Server 
De FTP server kun je bereiken via FileZilla. Je kunt hier inloggen met jouw persoonlijke gegevens. 

Heb je deze gegevens niet of niet ontvangen? Neem dan contact op met Standard Connections.  

4.5 BRMG 
Heb je vragen over de mogelijkheden om te adverteren op bol.com? Neem dan contact op met 

BRMG (bol.com Retail Media Groep) via adverteren@bol.com. Meer informatie over adverteren op 

bol.com vind je via adverteren.bol.com 

4.6 Winkelteam Sieraden & Horloges 
Om in contact te komen met het winkelteam Sieraden & Horloges kun je het best contact opnemen 

met de leverancier of partnerservice. Indien nodig kunnen zij je direct doorsturen naar de juiste 

contactpersoon. Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen met de productspecialist. 

Jouw productspecialist kun je terugvinden in de bevestigingsmail van Standard Connections.   

mailto:supplier@bol.com
file://///local/file/X-Schijf/MenS/Cluster%20Sport%20Stijl%20Baby/Winkel%20Teams/WT%20Sieraden%20&%20Horloges/Contentrichtlijnen%20&%20handhavingsbeleid/leveranciers.bol.com
https://login.bol.com/login?client_id=supplier-portal
mailto:zakelijkverkopen@bol.com
file://///local/file/X-Schijf/MenS/Cluster%20Sport%20Stijl%20Baby/Winkel%20Teams/WT%20Sieraden%20&%20Horloges/Contentrichtlijnen%20&%20handhavingsbeleid/zakelijkverkopen.bol.com
https://login.bol.com/login?client_id=seller-portal
mailto:standardconnections@bol.com
https://www.bol.com/nl/verkopenviabol/index.html
https://filezilla-project.org/
mailto:adverteren@bol.com
https://adverteren.bol.com/
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Bijlage 1 – Merkenlijst 
 

 
Merk Autorisatie verkooprechten vanuit leverancier / distributeur 

1 Bering Bering 

2 Daniel Wellington Bold Labels 

3 Paul Hewitt Bold Labels 

4 Renard Bold Labels 

5 Olivia Burton Bold Labels 

6 MVMT Bold Labels 

7 Timberland Bold Labels 

8 Buddha To Buddha Buddha to Buddha 

9 Baby-G Casio 

10 Casio Casio 

11 Edifice Casio 

12 G-Shock Casio 

13 Citizen Citizen 

14 Cluse Cluse 

15 Festina Festina 

16 Armani Exchange Fossil Group 

17 Emprio Armani Fossil Group 

18 Diesel Fossil Group 

19 Skagen Fossil Group 

20 Fossil Fossil Group 

21 Michael Kors Fossil Group 

22 DKNY Fossil Group 

23 Marc by Marc Jacobs Fossil Group 

24 Heart To Get Heart to Get 

25 Blush Venson Gold 

26 Guess Venson Gold  

27 Rosefield Venson Gold/ Rosefield 

28 Melano Melano 

29 Boccia Titanium PDA 

30 Esprit PDA 

31 Hugo Boss PDA 

32 Ice-Watch PDA 

33 Mondaine PDA 

34 Tommy Hilfiger PDA 

35 Pulsar Seiko NL 

36 Seiko Seiko NL 

37 Swarovski Swarovski 

38 TI SENTO - Milano TI SENTO - Milano 

39 TW Steel TW Steel 

40 Zinzi Zinzi 

41 Swatch Swatch Group 
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42 Hamilton Swatch Group 

43 Tissot Swatch Group 

44 Certina Swatch Group 

45 Balmain Swatch Group 

46 Nixon Nixon 

47 Jacob Jensen Weisz Group 

48 Komono Komono 

49 Kate Spade Fossil Group 

50 Casa Jewelry  La Casa International 

51 Pandora Pandora 

 

Bijlage 2 – Chunks 
 

Chunk (productgroep) Verkooprechten van toepassing 

Enkelsieraad Ja 

Armband Ja 

Broche  

Manchetknopen Ja 

Oorringen Ja 

Oorhangers Ja 

Oorknoppen Ja 

Oorclips Ja 

Piercing Ja 

Sieradendoos Nee 

Sieradenetui Nee 

Sieradenhouder Nee 

Medailledoosje Nee 

Horlogedoos Nee 

Zilverpoets Nee 

Zetting Ja 

Dasspeld Ja 

Teenring Ja 

Sierspeld Ja 

Zwangerschapsketting Ja 

Collierverlengstuk Ja 

Armbandverlengstuk Ja 

Sieraden geschenkset Ja 

Collier Ja 

Bedel Ja 

Chunk Ja 

Hanger Ja 

Bedelstopper Ja 

Spacer Ja 

Veiligheidskettinkje Ja 

Oorbedel Ja 

Ring (sieraad) Ja 

Tiara Ja 

Zakhorlogeketting Ja 
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Horlogebandje Ja 

Horloge gereedschap Nee 

Watchwinder Ja 

Horlogeschakel Ja 

Sporthorlogeband Ja 

Horlogesluiting Ja 

Horlogedoos Nee 

Polshorloge Ja 

Zakhorloge Ja 

Kettinghorloge Ja 

Verpleegstershorloge Ja 

Ringhorloge Ja 

Horloge geschenkset Ja 

 

Bijlage 3 – Titelopbouw per productgroep/chunk 

 
Chunk 
(productgroep) 

Optimale titelopbouw 

Enkelsieraad Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Lengte in cm 

Armband Merk Materiaal* Geslacht Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Lengte in cm 

Broche Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

Manchetknopen 
Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Vorm 

manchetknoop 

Oorringen Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

Oorhangers Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Vorm hanger 

Oorknoppen Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

Oorclips Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Piercing Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Maat 

Sieradendoos Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Materiaal 

Sieradenetui Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Sieradenhouder Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Medailledoosje Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Horlogedoos 

Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Geschikt voor 
aantal 
horloges 

Zilverpoets 
Merk   Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Hoeveelheid in 

ml/gr. 

Zetting Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

Dasspeld Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Teenring Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Sierspeld Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Zwangerschapsketting Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Collierverlengstuk Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Lengte in cm 

Armbandverlengstuk Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Lengte in cm 

Sieraden geschenkset Merk  Geslacht Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Collier Merk Materiaal* Geslacht Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Lengte in cm 

Bedel Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Vorm bedel 

Chunk Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Hanger Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Vorm hanger 

Bedelstopper Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Spacer Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  
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Veiligheidskettinkje Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Oorbedel Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Vorm bedel 

Ring (sieraad) Merk Materiaal* Geslacht Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Ringmaat 

Tiara Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Zakhorlogeketting Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Horlogebandje Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Aanzetmaat 

Horloge gereedschap Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Watchwinder 

Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Geschikt voor 
aantal 
horloges 

Horlogeschakel Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Aanzetmaat 

Sporthorlogeband Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Aanzetmaat 

Horlogesluiting Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Aanzetmaat 

Polshorloge 
Merk Materiaal* Geslacht Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

horlogekast 

Zakhorloge 
Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

horlogekast 

Kettinghorloge 
Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Diameter 

horlogekast 

Verpleegstershorloge Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

Ringhorloge Merk Materiaal*  Producttype Artikel-, serie- of modelnummer Ringmaat 

Horloge geschenkset Merk   Producttype Artikel-, serie- of modelnummer  

 

*Materiaal graag in meervoud benoemen. Ook moet het materiaal in de titel exact overeenkomen 

met het materiaal in de specificaties volgens de toegestane materiaalwaarden in 1.4.10.1 

Toegestane materiaalwaarden. 

Bijlage 4 – Distinctive features per productgroep/chunk 
 

Chunk (productgroep) 
 

Distinctive feature 1 Distinctive feature 2 

Enkelsieraad Kleur Lengte 

Armband Kleur Lengte 

Broche Kleur Kleur steen 

Manchetknopen Kleur Kleur steen 

Oorringen Kleur Diameter 

Oorhangers Kleur Kleur steen 

Oorknoppen Kleur Kleur steen 

Oorclips Kleur Kleur steen 

Piercing Kleur Diameter 

Sieradendoos Kleur  

Sieradenetui Kleur  

Sieradenhouder Kleur  

Medailledoosje Kleur  

Horlogedoos Kleur Aantal horloges 

Zilverpoets   

Zetting Kleur Kleur steen 

Dasspeld Kleur Kleur steen 

Teenring Ringmaat Kleur 

Sierspeld Kleur Kleur steen 

Zwangerschapsketting Kleur Lengte 

Collierverlengstuk Kleur Lengte 
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Armbandverlengstuk Kleur Lengte 

Sieraden geschenkset Kleur  

Collier Kleur Kleur steen 

Bedel Kleur Kleur steen 

Chunk Kleur Diameter 

Hanger Kleur Kleur steen 

Bedelstopper Kleur  Diameter 

Spacer Kleur Diameter 

Veiligheidskettinkje Kleur Lengte 

Oorbedel Kleur Kleur steen 

Ring (sieraad) Ringmaat Kleur 

Tiara Kleur  Kleur steen 

Zakhorlogeketting Kleur  

Horlogebandje Aanzetmaat Kleur horlogeband 

Horloge gereedschap   

Watchwinder   

Horlogeschakel   

Sporthorlogeband   

Horlogesluiting Kleur Aanzetmaat 

Horlogedoos Kleur Aantal horloges 

Polshorloge Kleur horlogeband Diameter horlogekast 

Zakhorloge Kleur Diameter horlogekast 

Kettinghorloge Kleur Diameter horlogekast 

Verpleegstershorloge Kleur  

Ringhorloge Kleur Ringmaat 

Horloge geschenkset   

Bijlage 5 – Schappen sieraden 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

sieraden Ringen Ring met steen Solitair ring 

   3 steens ring 

   Ring met stenen 

   Eternity ring 

   Entourage ring 

   Pave ring 

  Ring zonder stenen  

  Zegelring  

  Aanschuifring  

 Kettingen Schakelketting  

  Kralenketting  

  Parelketting  

  Choker  

 Hangers Geloofshangers  

  Ashangers  

  Medaillons  

  Letterhangers  

  Vriendschapshangers  

  Edelsteen hanger  

 Verlengkettingen   

 Armbanden Kralenarmband  

  Schakelarmband  

  Wikkelarmband  

  Bangle  
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  Bedelarmband  

  Parelarmband  

  Plaatarmband  

  Tennisarmband  

  Gevlochten armband  

 Bedels   

 Buttons   

 Oorbellen Oorknoppen  

  Oorstekers  

  Oorhangers  

  Oorringen  

  Oorbedels  

  Oorclips  

 Piercings Oorpiercings Tragus piercing 

   Helix piercing 

   Conch piercing 

   Daith piercing 

   Industrial piercing 

   Rook piercing 

   Snug piercing 

   Anti tragus piercing 

   Tunnels & plugs 

   Stretchers 

   Tapers 

   Forward helix piercing 

  Neuspiercing Neusringen 

   Neusbones 

   Neusstuds 

   Neuscrews 

   Septum piercing 

  Lippiercing Labret piercing 

   Liploops 

  Intiem piercing Clitoris piercing 

   Prins albert piercing 

  Tepelpiercing Tepelschilden 

   Tepelbarbells 

   Tepelpiercing met hanger 

   Tepelpiercing klikkers 

  Wenkbrauwpiercing  

  Tongpiercing  

  Navelpiercings Navelpiercing zonder 
hanger 

   Navelpiercing met hanger 

   Omgekeerde navelpiercing 

   Zwangerschapspiercing 

  Microdermals  

  Barbell piercing  

  Ball closure rings  

  Piercing balletjes  

 Manchetknopen   

 Dasspelden   

 Broches   

 Haarsieraden Diadeems  

  Tiara’s  

  Haarspelden  

  Haarpins  

  Hoofd kettingen  

 Voetsieraden Enkelbandjes  

  Teenringen  

 Sieraden geschenksets   
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 Sieraden opbergers Sieradendozen  

  Sieradenetuis  

  Sieradenboompjes  

  Sieradenrekjes  

  Armbanden display  

  Oorbellenrekje  

 Sieradenreiniging Sieradenreinigers  

  Zilverpoets  

  Koperpoets  

  Sieradenpoetsdoeken  

 Zettings   

 

Bijlage 6 – Schappen horloges 
 

Horloges Polshorloge Quartz horloges  

  Automatische horloges  

  Solar horloges  

  Kinetic horloges  

  Mechanische horloges  

 Zakhorloges   

 Kettinghorloges   

 Horlogekettingen   

 Verpleegsterhorloges   

 Ringhorloges   

 Horlogegeschenksets   

 Horlogebandjes   

 Horlogegereedschap   

 Horlogeboxen   

 Watchwinders   

 


