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Bol.com is de winkel van ons allemaal – van Nederland en België, van 
jong en oud, van singles tot gezinnen. Ook zeker tijdens de feestdagen. 
Dit is tenslotte de periode waarin ons gezamenlijke assortiment vaak als 
warme broodjes over de toonbank vliegt. Naar alle hoeken van beide 
landen. 

Deze whitepaper helpt je goed voorbereid deze piekperiode in te gaan, 
zodat je het maximale uit de feestdagen haalt.
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Erg druk

Heel erg druk

Extreem druk

Deze feestjes vieren we
November en december zijn de maanden van de feestdagen. 
We vieren er maar liefst vijf en daar zetten we ook marketingcampagnes 
voor in. Rondom deze vijf dagen is het extra druk. Benieuwd wanneer 
de meeste bestellingen verwacht worden? Je herkent ze aan de 
kleuren in de kalender hieronder.
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Om goed voorbereid de komende feestdagenperiode in te gaan en klanten 
optimaal te helpen, geven we je deze tips:

Een goed begin is het halve werk

1. Optimaliseer je 
productinformatie
Het is belangrijk dat je winkel er tiptop 
bij staat tijdens de feestdagen. Zorg 
dan ook voor volledige productpagina’s, 
goede productomschrijvingen en 
duidelijke afbeeldingen. Door een zo 
goed mogelijk beeld van elk artikel te 
schetsen zorg je voor meer verkopen, 
minder klantvragen en minder retouren. 
Wil je meer weten over hoe je jouw 
productinformatie optimaliseert? Bekijk 
dan meer tips op het Partnerplatform.
 

2. Neem je retouren 
onder de loep
Je ontkomt er nooit helemaal aan, maar 
het liefst voorkom je retouren natuurlijk 
zoveel mogelijk. Duik daarom eens in de 
retourredenen van artikelen die naar je 
teruggestuurd zijn. Welke retourredenen 
hebben je klanten? Waardoor worden 
die veroorzaakt? Kun je bijvoorbeeld de 
productinformatie op basis hiervan nog 
verder verbeteren? 

3.  Focus op je hardlopers
Besteed de meeste tijd aan artikelen 
waarvan je verwacht dat ze hardlopers 
zijn tijdens de feestdagen. Wanneer deze 
artikelen te snel uit voorraad raken mis 
je potentiële omzet en dat is zonde.

4. Communiceer tijdig 
met je leveranciers
Wil je meer voorraad inslaan dan anders? 
Communiceer tijdig met je leveranciers, 
zodat zij hier rekening mee houden

5. Zorg dat voorraad op
tijd binnen is
Het advies is je voorraad voor de 
feestdagen voor week 46 in huis te 
hebben. Uiteraard verschilt dit per 
type assortiment. Zorg ook dat je 
voorraadstan den goed zijn bijgewerkt. 
Zo voorkom je annuleringen. 

6. Maak een inschatting 
van je verkopen tijdens 
de feestdagen
Inzicht in de verwachte verkooptrends 
kunnen je helpen bij het inschatten 
van een goede voorraad en de nodige 
capaciteit tijdens de feestdagen. Duik 
daarom in de verkooptrends van de 
verwachte verkoopaantallen rondom de 
feestdagen. Bekijk de verkooptrends op 
week- of dagniveau, voor Nederland of 
België of per categorie. 
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https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-kan-je-het-aanbod-optimaliseren/optimaliseren-van-productinformatie
https://partnerplatform.bol.com/nieuws/verkoopprognose-feestdagen


7. Baseer je verwachte 
groei op basis van het 
verleden
Op de pagina Verkoopinzicht in je 
verkoopaccount vind je je verkopen tot 
twee jaar terug. Zo kun je op basis van 
de vorige feestdagen een inschatting 
maken voor de komende feestdagen. 
 

8. Gebruik bol.com 
zoektrends
Met bol.com zoektrends krijg je inzicht 
in het zoekgedrag van bezoekers op 
het bol.com platform. Je vindt de 
zoektrends in je verkoopaccount.

9.  Let op het verschil in 
de vraag van Belgische en 
Nederlandse klanten
Verkoop je in beide landen? Over 
het algemeen zien we in Nederland 
zowel een piek voor Sinterklaas als 
voor kerstmis, terwijl in België het 
piekmoment vooral voor de kerstmis 
ligt. De kerstdrukte begint in het zuiden 
ook eerder, omdat Sinterklaas er echt 
een kinderfeest is. 

10. Bereid je voor op de 
klantcommunicatie
In de feestdagenperiode ontvangen 
partners zo’n 50 procent meer 
klantvragen. Ook in deze drukte 
verwachten klanten dat je hun vragen op 
tijd beantwoordt. Bereid je daarom goed 
voor. Analyseer in je verkoopaccount 
eerder ontvangen klantvragen en maak 
alvast standaard e-mails. In deze mails 
geef je antwoord op veelgestelde vragen. 
Ook helpt het meerdere accounts aan 
te maken, waardoor je hulp in kunt 
schakelen van collega’s. Meer tips 
hierover lees je op de feestdagenpagina 
op het Partnerplatform.

5

https://www.bol.com/sdd/selleranalysis/index.html
https://www.bol.com/sdd/selleranalysis/search-trends/
https://partnerplatform.bol.com/nieuws/bereid-je-voor-op-de-feestdagen-van-2020


Tijdens de feestdagen
Tijdens de drukste periode van het jaar ben je hopelijk vooral bezig met het inpakken 
en verzenden van bestellingen. Let tussen de bedrijven door nog wel even op het 
volgende:  

1. Communiceer een realistische leverbelofte
Klanten verwachten hun bestelling op de aangegeven dag, zeker als het gaat om 
Sinterklaas- of Kerstcadeaus. En door een realistische datum te communiceren 
zorg je niet alleen voor tevreden klanten, het zorgt ook voor minder klantvragen 
en retouren. Bovendien verhogen goede scores je kans op het koopblok. Houd de 
prestaties van de bezorgdiensten dus goed in de gaten!

2. Houd de berichtgeving in de gaten
Via onze e-mails, je verkoopaccount en het Partnerplatform vind je alle informatie 
rondom eventuele storingen, vertragingen of aankondigingen met betrekking tot de 
feestdagen en eventueel aangepaste servicenormen. Hiermee blijf je goed op de 
hoogte.

3. Het afhandelen van retouren
Handel je retouren zo snel mogelijk af, want dat 
voorkomt veel klantvragen. Zorg voor een goede 
standaardmail met relevante retourinformatie. 
Zo weet de klant wat hij of zij kan verwachten.
Keur je een retour af? Leg dan duidelijk uit 
waarom je dit doet.

4. Vergeet januari niet
Uit voorgaande jaren is gebleken dat de 
voorraad in januari snel op was. Koop dus 
tijdig – rond week 51 – in voor de eerste 
weken van januari, zodat je ook dan 
geen potentiële omzet mist.
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https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-kan-je-het-aanbod-optimaliseren/het-koopblok


Boost je verkopen
Nog succesvoller verkopen tijdens de feestdagen? We helpen je graag met het 
verhogen van je omzet via bol.com.Via je verkoopaccount zie je hoeveel klanten je 
aanbod bekijken en wat de gemiddelde conversie is- ofwel welk percentage van de 
bezoekers tot aankoop overgaat. Op basis van deze inzichten optimaliseer je jouw 
aanbod zodat je meer klanten trekt en meer verkoopt. 

•  Bekijk de Prijsanalyse in je 
verkoopaccount om te zien hoe jouw 
verkoopprijs is ten opzichte van de 
marktprijs. Scherp je prijs eventueel 
aan om meer klanten te trekken. 

•  Een snelle en betrouwbare levertijd 
zorgt voor meer verkopen.  

•  Zet Adverteren via bol.com in 
om hoger in de zoekresultaten te 
komen en zo nog meer klanten te 
bereiken. Ook kun je je hardlopende 
of juist nieuwe artikelen hiermee in 
de schijnwerpers zetten. Deze is te 
vinden onder het kopje ‘Adverteren’ 
in je verkoopaccount.  

•  Neem deel aan promoties – indien 
je voldoet aan de voorwaarden. Heb 
je minimaal 5 klantbeoordelingen? 
Is je gemiddelde score een 8 of 
hoger? En ligt de promotieprijs van 
jouw artikel onder de maximale 
promotieprijs? Dan zie je vanzelf in je 
verkoopaccount aan welke promoties 
je kunt meedoen.  

•  Maak productfamilies van soortgelijke 
artikelen en pas volumekorting toe 
waar dat kan. 

Alle tips lezen over het optimaliseren 
van je aanbod? Lees het stappenplan:

Meer verkopen via bol.com
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https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/het-prijsbeleid-van-bol-com
https://www.bol.com/sdd/avb/start
https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/productinformatie-toevoegen#productfamilie
https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/volumekorting
https://partnerplatform.bol.com/content/uploads/2019/11/bol.com_Meer_verkopen-201911.pdf


Checklist
Zeker weten dat je goed voorbereid bent om van de komende feestdagen een 
succes te maken? Doorloop de checklist en vink alles wat geregeld is af!

Staat je productinformatie 
er zo goed bij dat de klant 
precies weet wat hij of zij kan 
verwachten?
 
Heb je waar dat passend is 
productfamilies en volumekorting 
ingesteld?

Zijn je prijzen geoptimaliseerd?

Heb je in kaart welke dagen het 
drukst worden voor je en ben je 
daar klaar voor?

Heb je alle data-inzichten 
bekeken en toegepast?

Ben je voorbereid op 
klantcontact en staan je 
standaardmails klaar?

Komt je voorraad op tijd binnen 
en is het voldoende?

Kun je je leverbelofte nakomen?

Is er nog assortiment dat je 
kunt boosten met promoties of 
Adverteren via bol.com?

Heb je vandaag al op het 
Partnerplatform gekeken of er 
nog nieuws is?
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