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Aanvullende voorwaarden ‘Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via 

bol.com’ voor verkooprechten. 

 

Versie 2 juni 2022 

 

Hieronder vind je de aanvullende voorwaarden ‘Gebruikersvoorwaarden Zakelijke 

Verkopen via bol.com’ voor verkooprechten. Deze aanvullende voorwaarden zijn van 

toepassing voor Zakelijke Verkopers die Merkartikelen willen gaan aanbieden en 

verkopen in de productgroepen genoemd op de Website voor Zakelijke Verkopers 

(https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod/verkooprechten/).  

 

Artikel 1 – Aanvullende definities 

1. Toetsingstraject: het traject uitgevoerd door bol.com om te beoordelen of 

Zakelijke Verkoper in aanmerking komt voor de verkoop van Merkartikelen 

binnen de Categorie. 

Merkartikelen: het (eventueel door Zakelijke Verkoper) bij het Benelux 

Merkenbureau of de European Union Intellectual Property Office gedeponeerde 

merk dat Zakelijke Verkoper gebruikt om zijn Artikelen te onderscheiden van 

andere Artikelen. 

Categorie: de productgroepen genoemd op de Website voor Zakelijke Verkopers 

(https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod/verkooprechten/). 
Aanvullende Voorwaarden: deze voorwaarden die gelden in aanvulling op de 

Gebruikersvoorwaarden. 

2. Alle overige definities genoemd in deze Aanvullende Voorwaarden hebben 

dezelfde betekenis als de betekenis daaraan gegeven in de Gebruiksvoorwaarden. 

 

Artikel 2 – Eisen voor verkoop binnen Categorie 

1. Om binnen de Categorie Merkartikelen te mogen verkopen dient Zakelijke 

Verkoper het Toetsingstraject met goed gevolg te doorlopen. 

2. Op het aanbieden en verkopen van Merkartikelen in de Categorie zijn de 

Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. 

 

Artikel 3 – Aanmelding en inhoud Toetsingstraject 

1. Een Zakelijke Verkoper die het Toetsingstraject wilt afleggen dient zich aan te 

melden via het betreffende formulier in zijn Verkoopaccount 

(https://www.bol.com/sdd/sellingrights/). 

2. Bij de aanmelding voor het Toetsingstraject voor een eerste Categorie gaat 

Zakelijke Verkoper akkoord met deze Aanvullende Voorwaarden en verstrekt hij 

de benodigde documenten die op het formulier staan aangegeven, bijvoorbeeld 

een inkoopfactuur of een foto van het betreffende Merkartikel waarvoor een 

verkooprecht wordt aangevraagd.  

3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om bij Zakelijke Verkoper nadere informatie 

op te vragen. Eventueel kan bol.com ook fysiek het Artikel opvragen ter 

beoordeling van door Zakelijke Verkoper gedane productclaims. 

4. Aan de hand van de informatie uit Lid 2 en 3 zal bol.com beoordelen of Zakelijke 

Verkoper in aanmerking komt om de Merkartikelen in de Categorie te gaan 

aanbieden en verkopen. Bol.com houdt bij de beoordeling o.a. rekening met de 

volledigheid en correctheid van de aangeleverde informatie.  

5. Het doorlopen van het Toetsingstraject is geen garantie op de uitkomst daarvan. 

Het staat bol.com vrij om, om haar moverende redenen, Zakelijke Verkoper niet 

toe te laten om Merkartikelen aan te bieden en te verkopen binnen de Categorie.  

6. Bol.com zal Zakelijke Verkoper per e-mail informeren over de uitkomst van het 

Toetsingstraject. 

 

Artikel 4 – Toestemming voor verkoop binnen Categorie 

1. In aanvulling op artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden, is bol.com op elk 

gewenst moment, zonder waarschuwing, gerechtigd om de toestemming als 
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genoemd in Artikel 3 in te trekken, bijvoorbeeld wanneer Zakelijke Verkoper 

onjuiste informatie heeft verstrekt, niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden, de 

geldende wet- en regelgeving en/of de reputatie en/of het imago van bol.com of 

de Omgeving schaadt.  

 

Artikel 5 – Overige bepalingen 

1. De Zakelijke Verkoper garandeert dat alle door Zakelijke Verkoper in het kader 

van het Toetsingstraject opgegeven informatie juist en volledig is.  

2. Zakelijke Verkoper zal alle door bol.com in redelijkheid gevraagde informatie zo 

snel mogelijk verstrekken.  

3. Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven onveranderd van kracht.  

4. In afwijking van artikel 21.3 van de Gebruikersvoorwaarden is bol.com te allen 

tijde gerechtigd om deze Aanvullende Voorwaarden te veranderen. De gewijzigde 

Aanvullende Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de 

Omgeving zijn geplaatst. Indien Zakelijk Verkoper daarna Merkartikelen in de 

Categorie blijft aanbieden, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de 

gewijzigde Aanvullende Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de gewijzigde 

Aanvullende Voorwaarden te raadplegen alvorens Merkartikelen worden 

aangeboden in de Categorie. Ingeval de gewijzigde Aanvullende Voorwaarden 

voor Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is Zakelijke Verkoper gerechtigd het 

aanbod van zijn Merkartikelen in de Categorie te verwijderen of het Zakelijke 

Verkopersschap te beëindigen. 

 


