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Hoe kan je dan voorkomen dat iedereen die hetzelfde product verkoopt steeds de 
titel of tekst aanpast. Kan je ook melding krijgen van aanpassingen? En kan je als 
merkeigenaar ook eigenaar worden van de tekst? 
 
Geselecteerde merkeigenaren en officiële distributeurs hebben de mogelijkheid om de 
regie over de productinformatie voor eigen merkartikelen te krijgen. Deze productinformatie 
kan middels bescherming voor productinformatie dan niet langer meer worden gewijzigd 
door een derde partij. Zo wordt gegarandeerd dat merkartikelen overal op dezelfde manier 
worden uitgelicht. Dit is handig, omdat er op bol.com inmiddels miljoenen klanten winkelen 
en daarmee ook in contact komen met merkartikelen. Bescherming voor productinformatie 
geldt voor de productbeschrijving, -titel, -specificaties en afbeeldingen. 
  
Soms wil ik mijn titel aanpassen omdat deze niet logisch is – systeem Bol.com 
accepteert deze wijziging niet. Hoe kan ik dit oplossen? 
 
Indien er echt iets foutiefs staat, dan kun je contact opnemen. Echter kiest het systeem 
middels een algoritme voor de beste content. Je kunt wel naar de feedback kijken in je 
verkoopaccount dat de content verwerkt. 
  
ls je 2 soortgelijke artikelen hebt, bv de kleur is verschillend, moet je dan echt 
ALLES opnieuw ingeven? Of kan je ook een product kopiëren en enkel de kleur dan 
aanpassen? 
Je kunt dan met een nieuw ander EAN een nieuwe productadvertentie aanmaken en dan 
de informatie aanpassen en alleen het onderscheidende attribuut aanpassen.  
 
Je kan zelf de volgorde van de afbeeldingen niet bepalen. Kan dit probleem 
verholpen worden aangezien dit wel zeer belangrijk is? 
De volgorde van de afbeeldingen wordt door het systeem bepaald. Dit is inderdaad niet 
zelf in te stellen omdat we kiezen voor het beste aanzicht voor de klant. Per productgroep 
is er voor afbeeldingen een specifieke volgorde bepaald. De 1e afbeelding is bijv. het 
vooraanzicht, gevolgd door een achter- of zijaanzicht etc. Dit is per productgroep 
vastgesteld om zoveel mogelijk uniform te blijven. Als jouw afbeelding niet binnen een van 
de labels past, wordt deze achteraan geplaatst. 
  
We hebben superveel moeite om textielproducten op bol te krijgen. Dit duurt 
ondertussen al maanden, terwijl we alle benodigde “verklaringen” hebben 
doorgegeven. Kunnen trajecten om producten online te zetten vergemakkelijkt 
worden voor reeds bestaande ondernemers? Want maanden wachten om iets online 
te krijgen is not done in deze tijden. 
 
Voor een aantal categorieën is het inderdaad nodig om aanvullende verkooprechten aan te 
vragen. Dit is helaas ook voor bestaande partners niet aan te passen. 
  
De “kwaliteit” van een productbeschrijving heeft toch te maken met hoeveel 
attributen je invult? 
De kwaliteit kan inderdaad met het aantal ingevulde attributen te maken hebben. Ook als 
de productbeschrijving de klant echt helpt om de aankoop te doen en vragen daarmee weg 
te halen.  
 

 
 



Ik loop tegen het volgende aan: Productfoto’s kunnen benoemd worden als sfeerfoto, 
detailfoto etc. Is er een manier om dit in bulk aan te passen. Het handmatig aanpassen 
per product kost namelijk heel veel tijd.  
 
Het is inderdaad mogelijk via de editor de afbeeldingen aan te passen. Zo kun je in bulk voor 
veel artikelen de afbeeldingen inladen of via url. Je kunt er ook voor kiezen dit te 
automatiseren via de API.  https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-
nodig/productinformatie/meerdere-afbeeldingen-tegelijk-toevoegen/ 
 
Zijn subtitels van invloed op de vindbaarheid? 
 
Subtitels kunnen helpen om een artikel beter vindbaar te maken. Een subtitel dient wel 
altijd van toegevoegde waarde en aanvullend te zijn op de titel en de overige 
productinformatie. 
  
Als ik een artikel toevoeg met de EAN code, komt het vaak voor dat deze al bestaat, 
echter deze omschrijving is minimaal en vaak ook in het Engels, als ik deze aanpas, 
foto's toevoeg, vertaal en alle eigenschappen er aan toe voeg worden deze 
wijzigingen nooit doorgevoerd. Wat kan ik hier aan doen? 
 
Je kunt in het verkoopaccount achterhalen wat we met de feedback doen. Soms kan het 
zijn dat het algoritme toch kiest voor andere informatie of een andere partner een hogere 
rating heeft op het gebied van het aanleveren van content. Op het moment dat er echt iets 
foutiefs staat vermeld, kun je contact opnemen met bol.com  

 
Duurzaamheid is een groot issue, zeker met het grote aantal retouren van 
klanten. Bol.com kan daar nog een grote stap in zetten betreft 
beschadigingen en grote leveringen. En ook met het hoog aantal retouren 
draagt dat niet bij aan de duurzaamheid.  
 
Bedankt voor je vraag en je verzoek. Ik begrijp dat het niet altijd bij de partner ligt, 
maar ook het hoge retourpercentage. Uiteraard zijn we daar ons van bewust en 
zullen we zeker ook bij de klanten de impact duidelijk maken. Bedankt voor de 
feedback! 
  
Wat doen jullie concreet om duurzame producten te promoten los van de 
label toekennen? 
 
Artikelen met een duurzaamheidslabel zullen hoger worden gerankt op het 
moment dat klanten hier op filteren. Daarnaast worden ze gedurende verschillende 
campagnes onder de aandacht gebracht bij klanten 

 


