
Checklist logistiek via bol.com 
zending voorbereiden

Voormelding
Een nieuwe zending aan het distributiecentrum dient minimaal 48 uur van tevoren voorgemeld 
te worden 
 
De leverdatum in de voormelding komt overeen met de datum waarop de fysieke levering 
arriveert bij ons magazijn 

De artikelen (EAN’s) en aantallen in de zending komen overeen met de voormelding

Lever één voormelding per dag aan het warehouse

Inhoud zending
De artikelen voldoen aan onze randvoorwaarden binnen een productcategorie die geschikt 
is om te verkopen via bol.com 
 
Artikelen zijn correct verpakt

De houdbaarheidsdatum staat duidelijk vermeldt aan de buitenzijde van de verpakking 
van het artikel (indien van toepassing)

bol.com productlabels (bSKU’s)
Geef in de voormelding aan wie de bSKU’s zal bevestigen: jij of bol.com  
 
Indien je zelf stickert: bSKU sticker op elk afzonderlijk artikel

Indien je laat stickeren door bol.com: EAN of ISBN sticker op elk afzonderlijk artikel

bSKU/EAN/ISBN op het artikel komt exact overeen met de voormelding 
 
Geen andere barcodes zichtbaar (andere barcodes zijn afgeplakt) Er is dus maar 1 barcode 
zichtbaar per artikel

Geen barcodes op de omdoos

Geen barcodes op zichtbare (kleding)labels/handtags

De cijfers van de barcode zijn leesbaar geprint

Barcode is aan de buitenkant van de verpakking op een vlakke zijde bevestigd

Indien een multipack wordt aangeleverd: voorzie de verpakking van een sticker met de tekst 
“multipack”. De uitstraling hiervan mag je zelf verzinnen. Op de individuele artikelen zijn geen 
barcodes zichtbaar

Pak de checklist erbij



Verzendlabel(s)
Bol.com Logistiek via bol.com - verzendlabel aan beide zijkanten van iedere collo en/of pallet 
 
Zorg ervoor dat het bol.com verzendlabel altijd geheel zichtbaar is (en niet wordt overgeplakt 
door het verzendlabel van de pakketdienst) 

Paklijstreferentie en verkoper ID op het verzendlabel is te overhandigen door de chauffeur

Ladingdrager(s)
Pallet maximaal 1,80m hoog 
 
Is je collo in zijn geheel lichter dan 15 kg en is de totale omvang kleiner dan 1 m3, dan mag je 
deze zending als losse collo verzenden

Is je collo zwaarder dan 15kg en/of is de totale zending groter dan 1 m³ dan dien je de zending 
op een pallet te versturen

Geen andere verkopers/leveranciers of meerdere zendingen op één ladingdrager

Als je ook bol.com-leverancier bent: lever Logistiek via bol.com zendingen altijd gescheiden, 
op een andere ladingdrager aan

Vragen? Neem contact op via zakelijkverkopen@bol.com, 

030-3104996 (Nederland) of 02-7885990 (Belgie)


