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Als ondernemer kun je jouw artikelen aanbieden via bol.com. Een verkoopaccount 
openen en je aanbod plaatsen is gratis. Alleen wanneer je artikelen verkoopt, betaal 
je een bijdrage: de commissie. Met deze bijdrage wordt doorlopend geïnvesteerd in 
de groei en optimalisering van het platform, om onze 13 miljoen klanten samen de 
allerbeste online winkelervaring te bieden.

In deze whitepaper lees je hoe de commissie berekend wordt.
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1. Waarom betaal je commissie?
Bij bol.com investeren we continu in de groei van het platform, om zo samen zoveel 
mogelijk consumenten in België en Nederland een zo gevarieerd mogelijk assortiment 
te bieden. Voor de commissie die je betaalt, profiteer je dan ook van verschillende 
voordelen van verkopen via bol.com. We zetten er een paar op een rij.

Bereik
We bereiken inmiddels ruim 13 miljoen consumenten en bol.com wordt elke maand 
130 miljoen keer bezocht. En dit blijft toenemen. 

Vindbaarheid
We besteden veel tijd, aandacht en geld aan zoekmachineoptimalisatie. Daarmee 
worden ook jouw artikelen sneller en vaker gevonden.

Zichtbaarheid en promotie 
Het hele jaar door voeren we campagnes rondom diverse thema’s, die eraan 
bijdragen dat consumenten het platform nog beter weten te vinden voor veel 
verschillende soorten artikelen. 

Vernieuwing 
We innoveren voortdurend en voegen functionaliteiten toe. Zo werken we aan de 
perfecte klantreis die jouw kans op goede verkoopcijfers verhoogt.

Inzicht en gemak 
We meten en delen allerlei data. Ook geven we je via je verkoopaccount eenvoudig 
inzicht in je verkoopprestaties en -cijfers. Dit helpt je jouw aanbod steeds verder te 
verbeteren. 

Schaalvoordelen
Als partner kun je profiteren van schaalvoordelen, bijvoorbeeld op het gebied van 
verzending, logistiek en automatisering. 
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Financiële afhandeling 
We maken betalen nog makkelijker voor jouw klant en nemen de afhandeling van de 
betaling uit handen. Daarnaast is het risico van niet-betalende klanten voor ons. 

Persoonlijk contact  
Heb je vragen of wil je advies? Onze partnerspecialisten hebben veel kennis paraat 
en staan je graag persoonlijk te woord.
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2. Zo is de commissie opgebouwd

* Het vaste bedrag is afhankelijk van het type artikel en de verkoopprijs
** De variabele commissie wordt over de verkoopprijs inclusief btw berekend. Dit percentage is afhankelijk  
 van het type artikel en in sommige gevallen ook van de verkoopprijs

Een vast bedrag
per artikel 

Een vast percentage
van de verkoopprijs

€ 0,83*
ex.btw 12,4%**

ex.btw

+
€ 39,99

€ 129,-

€ 23,99

€ 0,83*

€ 0,83*

€ 0,83*

€ 3,10*

€ 12,40*

€ 25,-

€ 100,-

12,4%

12,4%

Vaste commissie
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3. Verlaagde commissie bij 
laaggeprijsde artikelen
Om verkoop van lager geprijsde artikelen te stimuleren, hanteren we een verlaagde 
commissie voor artikelen onder de 10 euro en onder de 20 euro.

Voor artikelen met een verkoopprijs 
onder de 10 euro bedraagt de vaste 
commissie 20 cent, exclusief btw.

Voor artikelen met een verkoopprijs 
onder de 20 euro bedraagt de vaste 
commissie 40 cent, exclusief btw.

Verkoopprijs 

€ 0,20 ex.btw € 0,40 ex.btw

Verkoopprijs € 9,99

€ 19,99
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4.Variabele commissie 
afhankelijk van verkoopprijs
De variabele commissie is afhankelijk van het type artikel en in sommige gevallen ook 
van de verkoopprijs.  

Zo betaal je voor herenkleding bijvoorbeeld 4% variabele commissie voor artikelen 
tot 20 euro, 12% voor artikelen tussen de 20 en 50 euro, en 13% voor artikelen vanaf 
50 euro.

Onder de 20 euro   
hier is de variabele commissie 4%

Tussen de 20-50 euro    
hier is de variabele commissie 12%

Boven de 50 euro     
hier is de variabele commissie 13%
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5. Rekenvoorbeelden

Commisie die 
je betaalt:

BTW 21%

Vaste commisie

Variabele commisie
(12,4% van de 
verkoopprijs)

€ 0,20

€ 1,18

€ 1,65

€ 6,47

€ 12,60
€ 61,69

€ 2,29

€ 11,03€ 0,40

€ 0,83€ 3,21

€ 15,45

€ 9,50

€ 18,50

€ 89,-

€0,20 + € 1,18 = € 1,38
+ 21% BTW

€ 1,67

€0,40 + € 2,29 = € 2,69
+ 21% BTW

€ 3,25

€0,83 + € 11,03 = € 11,86
+ 21% BTW

€ 14,35
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6. Afwijkende vaste commissie
De vaste commissie is in vrijwel alle gevallen 83 cent en voor artikelen onder de 
10 euro respectievelijk 20 euro, 20 cent en 40 cent (exclusief btw). Voor enkele 
productcategorieën gelden afwijkende of additionele commissies voor artikelen 
boven de 20 euro.

Voor accessoires voor elektronisch 
gereedschap geldt geen vaste commissie.

Voor apparaten zoals computers, mobiele 
telefoons, televisies, witgoed en drones en 
voor grootmeubelen zoals tafels, stoelen 
en bedden wordt wel een vaste commissie 
gehanteerd. Deze is 2,48 euro exclusief btw.

Voor boeken, games software, muziek en 
films betaal je naast de vaste commissie 
een mediatoeslag van 1 euro exclusief btw.

* Exclusief btw

€ 0,-

+

€ 2,48

€ 1,-
€ 0,83
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7. Afwijkende variabele commissie
Voor veel artikelen geldt een variabele commissie van 12,4% (exclusief btw) van de 
verkoopprijs. Er zijn echter ook diverse categorieën waar afwijkende percentages 
gehanteerd worden. Meestal zijn deze lager, bijvoorbeeld voor elektrisch 
gereedschap. In enkele gevallen, bijvoorbeeld voor sieraden, zijn deze hoger.

Welk percentage geldt voor mijn artikel? 

In je verkoopaccount en op het Partnerplatform vind je een actuele tabel met 
alle verschillende productcategorieën en de daarbij geldende commissie. Wil je 
precies weten wat voor jouw specifieke artikel de vaste en variabele commissie 
is? Voer het artikel en de verkoopprijs die je wil hanteren dan in bij ‘Artikelen’ in je 
verkoopaccount om jouw commissiebedrag meteen te zien.

Commissies
Bekijk hier de actuele commissies

4,1% 20,7% 14,0% 10,7% 6,6%
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8. Goed te weten
Btw 
Bij verkopen vanuit Nederland wordt de commissie inclusief 21% btw in rekening 
gebracht. Bij verkopen vanuit België wordt geen btw in rekening gebracht. 

Additionele diensten  
In de rekenvoorbeelden in deze whitepaper is geen rekening gehouden met 
aanvullende diensten waar je als ondernemer mogelijk gebruik van maakt – zoals 
Logistiek via bol.com.
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Meer weten?
Meer informatie vind je op het Partnerplatform.
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