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Inhouds
opgave
Wist je dat bij meer dan 60% van de online aankopen, de prijs het zwaarst meetelt in 
de beslissing om een artikel wel of niet te kopen? En dat een consument per artikel 
gemiddeld 10 minuten besteedt aan het vergelijken van prijzen?
 
Het hebben van een scherpe prijs helpt je onderneming dus te laten groeien. Wil je 
weten hoe je succesvol verkoopt met de juiste prijs? We helpen je graag op weg.
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Scherpe prijzen zijn belangrijk om succesvol te verkopen en de klanten de beste 
winkelervaring te bieden. Zeker wanneer je online verkoopt, omdat het hier veel 
makkelijker is prijzen te vergelijken. Prijsuitschieters hebben online dan ook meer 
invloed op de prijsperceptie van kopers en dus op je verkopen – of het nou hoge 
of lage uitschieters zijn. Daarnaast zorgt een goede prijs ervoor dat je assortiment 
makkelijk vindbaar is, hoger in zoekresultaten komt en je vaker het koopblok hebt.  
En dat leidt weer tot meer verkopen.  

1. Het belang van goede prijzen
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Succesvol verkopen via bol.com hangt samen met de prijs die je hanteert.  
Een te hoge prijs kan leiden tot minder conversie en kan het vertrouwen van de klant 
schaden. Om dit te voorkomen hanteert bol.com een prijsbeleid. Hieronder lees je 
wat het prijsbeleid inhoudt. 

Wat is conversie?
Conversie is het percentage van bezoekers dat overgaat tot aankoop. 
Dus als 10 klanten jouw artikel bekijken en 1 van deze klanten koopt 
het artikel vervolgens, dan is de conversie 10%.

• Gelijke prijzen  
 Klanten vergelijken prijzen en daarom is het belangrijk dat deze zoveel mogelijk  
 hetzelfde zijn. Dit betekent dat een artikel voor dezelfde prijs wordt    
 aangeboden via bol.com als op je eigen webwinkel- wanneer je die hebt.   
 Hierbij wordt wel rekening gehouden met verzendkosten.    

•  Logische tweedehands prijzen  
 Wanneer een tweedehands artikel ook als nieuw wordt aangeboden via 
 bol.com, dient het tweedehands artikel (inclusief verzendkosten en exclusief  
 servicebijdrage) een lagere prijs te hebben dan het nieuwe artikel dat in het  
 koopblok staat. 

•  Relevante marktprijzen  
 Om te kunnen bepalen of de prijzen die je voert niet te hoog zijn, is er voor  
 elk artikel een relevante marktprijs bepaald. Prijsuitschieters kunnen de   
 prijsperceptie van bol.com als geheel namelijk negatief beïnvloeden.  
 Meer weten over het prijsbeleid? Het volledige prijsbeleid vind je hier. 

2. Het prijsbeleid van bol.com

Wat is een relevante marktprijs? Hoe vergelijk je prijzen in je verkoopaccount? En 
waarom is het belangrijk je prijzen te blijven analyseren? Je ontdekt het in deze video. 
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3. Wat is een goede prijs?
Je bepaalt zelf wat je een goede verkoopprijs vindt voor je artikelen. En als dat een 
scherpe prijs is, is de kans groter dat je succesvol verkoopt. We spreken van een 
scherpe prijs wanneer de prijs die je voert hetzelfde is als die van de belangrijkste 
concurrent in de markt. Vervolgens bepaal je zelf of je ook tevreden bent met de 
verkoopaantallen die het je oplevert en de marges die je eraan overhoudt.  

3.1 Prijssterren
Bij bol.com wordt er een zogenaamde prijssterrenscore (1-5) aan je prijzen gegeven 
om te bepalen hoe goed de prijzen zijn. Handig, want zo weet je gelijk of je prijzen 
scherp zijn of dat ze nog wat aandacht verdienen. In de basis voer je een goede prijs 
wanneer je over 4 prijssterren beschikt. Krijgt jouw prijs 5 sterren? Dan is je prijs het 
scherpst ten opzichte van de belangrijkste concurrenten in de markt. Goed om te 
weten: artikelen met 1 prijsster worden niet getoond op het platform. De prijs wijkt 
dan te veel af van de relevante marktprijs. 

In je verkoopaccount heb je inzicht in de prijswaardering van jouw artikelen en  
zie je welke prijs je dient te voeren om een betere prijswaardering te krijgen.  
Dit houdt elke prijsster in:  

Het scherpst geprijsd, je artikelen hebben de beste  
prijs ten opzichte van je belangrijkste concurrenten.

Scherp geprijsd, je artikelen zijn gelijk aan de prijs  
van je belangrijkste concurrenten.

Marktconform geprijsd, je artikel(en) zijn iets hoger 
geprijsd dan die van je belangrijkste concurrenten.  

Niet marktconform, je artikelen zijn een stuk hoger 
geprijsd dan die van je belangrijkste concurrenten.

Slecht geprijsd, de afstand tot de marktprijs is  
te groot. Het artikel wordt niet meer op het platform 
getoond totdat de prijs is verlaagd.  
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3.2 Wat leveren goede prijzen op?
Het hanteren van een goede prijs kan je veel winst opleveren. En vooral:  
meer conversie, wat zowel op de korte als lange termijn positief effect heeft.  
Hoe dit precies werkt? We leggen het je uit.  

Scherpe prijzen leiden tot meer bezoekers en conversie 
Voer je een scherpe prijs, dan wordt jouw artikel vaker bekeken en meer verkocht. 
Ongeacht in welke productgroep je verkoopt. Dat zie je over alle 
productgroepen heen.

Gemiddelde conversie bij

Dagelijkse verzorging 3.9% 5.2% 7.4% 8.1%

Elektronica 2.3% 3.0% 4.1% 4.5%

Huis en Tuin 2.6% 3.5% 4.4% 5.0%

Boeken 6.4% 7.1% 8.2% 9.1%

Mode en Sport 2.8% 3.1% 3.8% 4.3% 

Speelgoed en Entertainment 2.2% 2.8% 4.0% 4.5%

Totaal 2.9% 4.1% 5.0% 5.9%
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Conversiestijging leidt tot een betere positie
Op lange termijn leidt deze conversiestijging tot een betere positie van je artikel: 
door meer verkopen komt jouw artikel hoger in de zoekresultaten. Hierdoor wordt  
je artikel beter zichtbaar, waardoor het uiteindelijk nog beter verkoopt.  

Een scherpe prijs vergroot je kans op het koopblok
Zoals je hiervoor al las, is onder andere je prijs bepalend voor het wel of niet krijgen 
van het koopblok – naast een betrouwbare, snelle leverbelofte en je prestatiescores. 
En wist je al dat 97% van de klanten een artikel koopt dat in het koopblok staat? De 
moeite waard dus om deze dingen eens goed onder de loep te nemen. 
 
Meer weten over het koopblok? Meer informatie vind je hier.  

Hogere
zoek-

resultaten

Meer 
reviews

Hogere 
conversie

Meer 
verkopen
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Kosteloos profiteren van Google Advertenties via bol.com (SEA)
Hoe scherper je prijs, hoe meer kans je maakt dat jouw artikelen zonder extra kosten 
gepromoot worden via Google Advertenties. En dit loont zeker, want hiermee kun je 
50% meer klanten kan aantrekken. Bol.com investeert zodoende al jaren in dit soort 
advertenties – en een groot deel van het totale advertentiebudget besteden we 
specifiek aan artikelen van verkooppartners. Benieuwd hoe je de kans vergroot dat 
jouw artikelen worden geselecteerd voor Google-advertenties? In deze whitepaper 
lees je er meer over. 

Vind je het toch nog lastig in te schatten wat de effecten kunnen zijn van een goede 
prijs? Kijk dan eens naar het voorbeeld van deze stofzuiger. Deze cijfers helpen je 
meer inzicht te krijgen in wat een scherpe prijs je kan opleveren.  

De prijspositie 
bepaalt het effect
Bol.com 108,- 96,- 96,- 

Wehkamp 96,- 96,- 96,- 

Amazon 106,- 92,- 115,- 

Prijspositie    

Klantbezoeken per dag 38 267 426  

Conversie 0.0% 3.8% 5.3%

Sales per dag 0 10 23  

Netto inkomsten 0,- 80,- 184,-
(bij 88,- kostprijs)

Deze cijfers zijn genomen over het gemiddelde  

van 2020 en verschillen per situatie.
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4. Hoe bepaal je de 
juiste verkoopprijs?

Het bepalen van de juiste verkoopprijs is een continu proces. Je wil natuurlijk 
maximaal verkopen tegen goede marges. Houd er bij het bepalen van je verkoopprijs 
rekening mee dat de prijs die zichtbaar is bij bol.com inclusief verzendkosten is. 
Op het Partnerplatform vind je meer informatie over voordelige verzendtarieven. 

Beschik je al over het koopblok? Ook dan kan het experimenteren met prijzen helpen 
om het maximale uit je aanbod te halen. Minimale prijsverschillen – van bijvoorbeeld 
0,01 euro – hebben geen impact op het koopblok, wel kunnen ze invloed hebben in 
de resultaten van prijsvergelijkers. 

Wat wel impact heeft in het koopblok? De enige manier om erachter te komen 
welk effect een prijsaanpassing heeft op jouw specifieke artikelen is door te 
experimenteren en analyseren. Dit doe je zo:

Wist je dat van de Nederlandse 
en Belgische klanten...

89%  zeer gevoelig is voor goede aanbiedingen?

68%  altijd op zoek is naar de beste prijs?

40%  korting een doorslaggevende reden vindt  

  om een artikel te kopen?
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Analyseer je prijzen
Bepaal de juiste verkoopprijs met behulp van een geavanceerde prijsanalyse. Ga in 
je verkoopaccount naar ‘Artikelen’ en vervolgens naar ‘Mijn aanbod’. Hier zie je bij elk 
artikel de verkoopprijs staan. Ga je hier met je muis op staan, dan verschijnt er een 
pennetje. Klik hierop om direct je prijs aan te passen. 

In het veld dat tevoorschijn komt, kun je ook kiezen voor ‘Geavanceerde prijsanalyse’. 
Daar vind je hulp voor het bepalen van de beste prijs voor jouw artikelen.  
Deze functie werkt alleen als er een verkoophistorie van het artikel bekend is. 

Experimenteer met prijzen
Maak een selectie van je artikelen waarmee je wil testen. Neem bijvoorbeeld de 
artikelen die relatief veel zijn bekeken en weinig verkopen – de artikelen met een 
lage conversie dus. Je kunt dus artikelen kiezen die qua conversie lager liggen dan 
gemiddeld of die over 2 of 3 prijssterren beschikken. Enerzijds is het verstandig je te 
richten op artikelen waarvan je het koopblok nog niet hebt, anderzijds zien we juist 
ook op de artikelen waar partners al wel het koopblok hebben enorme verbeteringen 
na experimenten. Het is dus interessant met beide te gaan testen. 
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Pas je prijzen tijdelijk aan
Blijf goed in de gaten houden of je over het koopblok beschikt. Naast je prijs, is het 
ook belangrijk dat je productbeschrijving, de levertijd en de reviews er goed bij 
staan. Op het Partnerplatform zie je precies hoe het tijdelijk aanpassen van je prijs  
in zijn werk gaat. 

Vergelijk na 2 weken je verkopen voor mogelijke effecten 
Kijk altijd goed na of het aanpassen van je prijs als enige effect heeft gehad op je 
verkopen. Bekijk bijvoorbeeld goed of je het koopblok wel hebt gehad, of het een 
seizoensgebonden artikel was en hoe je levertijd stond ingesteld. Meer weten over 
het effect van een goede levertijd? Lees hier meer over dit onderwerp.  

Wist je dat bol.com artikelen met een prijsverlaging automatisch uitlicht met een 
promotielabel? Dit betekent dat wanneer je prijs 10% lager is dan de laagste prijs van 
het aanbod dat de afgelopen 28 dagen in het koopblok stond, je aanbod automatisch 
wordt uitgelicht met een promotielabel. Daarbij kijken we continu hoe we de werking 
hiervan kunnen verbeteren.
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5. Krijg korting op de commissie
In je verkoopaccount vind je de artikelen waarbij het mogelijk interessant is jouw 
prijs aan te scherpen. Kom je in aanmerking voor een verlaagde commissie op 
geselecteerde artikelen, dan zie je een melding bij ‘Mijn artikelen’, onder de 
filterknop. In het overzicht bepaal je ook direct of de korting bij de verlaagde prijs 
voor jou interessant is.

6. Tips

Bestudeer klantgedrag 
Hoe vaak worden je artikelen bekeken? En heb je scherpe levertijden en    
verkoopprijzen? Bekijk je verkoopanalyse in het verkoopaccount en optimaliseer  
je aanbod naar de behoefte van de klant.   

Volumekorting toepassen  
Wanneer het lastig is om in prijs te zakken vanwege de verzendkosten, dan biedt 
volumekorting wellicht een uitkomst. Met volumekorting stimuleer je klanten namelijk 
meer te kopen in één bestelling. En dat kan al gauw leiden tot meer omzet. Zo is 
bekend dat artikelen die met volumekorting worden aangeboden tot wel 30% meer 
verkopen. Ook kun je met volumekorting je verzendkosten spreiden.  
 
Volumekorting is relevant voor veel artikelen – echter niet voor allemaal en daarnaast 
zijn er enkele wettelijke beperkingen. Benieuwd of het geven van volumekorting 
interessant voor jou is? Op het Partnerplatform lees je hoe het geven van 
volumekorting in zijn werk gaat. 

Deelnemen aan promoties 
Is het voor jou niet haalbaar om structureel je prijzen te verlagen? Geen probleem! 
Promoties zijn ook een krachtig middel om je zichtbaarheid en omzet via bol.com te 
vergroten. Bol.com biedt 2 manieren om promoties te voeren:

1. Meedoen aan promoties als onderdeel van grote bol.com campagnes zoals  
 bol 10-daagse, Black Friday, Moederdag en de Sale/Solden. Hierbij maakt 
 bol.com een voorselectie van assortiment op basis van relevantie voor de klant  
 en heb je de mogelijkheid op dit assortiment mee te doen. Het voordeel van op  
 deze manier promoties voeren is dat de promoties heel zichtbaar zijn voor de  
 klant. En dat zie je terug in de verkoopresultaten. Meer informatie hierover 
 vind je hier.
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2. Daarnaast is er ook de mogelijkheid zelfstandig een promotie aan te maken,  
 waarbij je zelf de looptijd en het assortiment bepaalt. Deze promoties worden  
 uitgelicht met behulp van een promotielabel en in de meeste gevallen wordt er  
 door bol.com ook extra SEA (betaalde zoekmachineoptimalisatie) ingezet.  
 Kijk hier voor meer informatie. 

Ook in promoties helpt bol.com je een goede prijs te voeren. Kijk op het 
Partnerplatform om te zien hoeveel commissiekorting je ontvangt op je promotie 
aanbod.  

Zet je artikelen in de schijnwerpers 
Wil je opvallen met een nieuw artikel of wil je hardlopers nog meer onder de 
aandacht brengen? Met Adverteren via bol.com weet je zeker dat je zichtbaar bent. 
Je koppelt de zoektermen van jouw (potentiële) klanten direct aan jouw artikelen. 
Zo kom je hoog in de zoekresultaten te staan, waardoor je nog beter opvalt. 
Meer informatie hierover vind je hier. 
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Partnerservice
  030 - 310 49 96
  02 - 788 59 90

Heb je vragen over het onderwerp prijs? Bekijk het Partnerplatform  
of neem contact op met Partnerservice.

Meer weten?

14

https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/



