
De
klantreis
binnen 
bol.com

Voordeel Opslag Verzending A�everen Vragen
Door wie wordt de bestelling
verzonden?

Aflevering van een bestelling
kan op de volgende locaties:

Wie beantwoordt de vragen 
van een klant?

Verzendzegels vanuit bol.com van 
Nederland naar België en binnen 
België.

Pakketzegels

(Vvb) 
Verzenden via bol.com (+) 
Logistieke dienst voor onze partners.

Bestelling betreft artikel 
van een partner

Bestelling betreft 
bol.com artikel

(LvB)
Logistiek via bol.com
Logistieke dienst voor onze partners.

• Vergoeding bĳ verlies of beschadiging tĳdens verzending
• Scherpe tarieven
• 24/7 klantenservice
• Geen eigen opslag nodig voor producten
• Uitgebreide Select opties

• Vergoeding bĳ verlies of beschadiging tĳdens verzending
• Scherpe tarieven
• 24/7 klantenservice
• Geen verantwoordelĳkheid voor de prestatie van vervoerders

Bestellen (orëntatie op een product)

Betalen

Annuleren

Leveren

Ruilen en/of retourneren

Garantie & reparatie

Service Expert

Wie beantwoordt de klantvraag? Klantvraag gaat over welke fase in de klantreis?

Partner

Service Expert en/of Partner

Wat is het voordeel voor
een klant?

 

Waar is de bestelling
opgeslagen?

• Producten worden aangeboden 
met de uitgebreide leveropties 
van Select.

• In onze eigen distributiecentra: 
Veerweg, BFC 1, BFC 2.

• Grote en/of zware artikelen: 
BFC XL.

• Boeken: Centraal Boekhuis

• Producten worden aangeboden 
met de uitgebreide leveropties 
van Select.

• Grotere kans dat de producten uit 
hetzelfde distributiecentrum 
komen en in hetzelfde pakket 
geleverd worden.

• Producten kunnen allemaal naar 
hetzelfde retouradres.

• Producten worden aangeboden 
met de optie ‘voor 23.59 besteld, 
morgen in huis’ (alleen bĳ part-
ners met Verzenden via bol.com+).

• Klanten kunnen kiezen voor avond 
levering of afleveren bĳ een 
afhaalpunt (dit is niet mogelĳk bĳ 
partners met Verzenden via 
bol.com+).

• De klant ontvangt, na bevestiging 
door de partner, automatisch een 
track & trace code.

• Wordt verstuurd met een 
betrouwbare bezorgdienst.

• Opslag van artikelen van de 
partner in de eigen distributie-
centra van bol.com: Veerweg, 
BFC 1, BFC 2.

• PostNL
• DHL
• Budbee
• Ampère (alleen bĳ partners met 

Verzenden via bol.com+, haalt de 
pakketjes op bĳ partners en levert 
deze af bĳ een verzameldepot).

• Op een eigen locatie van de 
partner; thuis of in een magazĳn.

• Op een eigen locatie van de 
partner; thuis of in een magazĳn.

• Op een eigen locatie van de 
partner; thuis of in een magazĳn.

• Geen logistiek voordeel

• PostNL
• DHL
• Bpost
• Budbee
• Cycloon

• PostNL
• DHL
• Bpost
• Budbee
• Cycloon
• Grote en/of zware artikelen: 

Dynalogic en PostNL Extra@Home

• DPD (NL naar BE en binnen BE)
• Bpost (BE)

• Thuis
• Afhaalpunten (dit is niet mogelĳk 

bĳ partners met Verzenden via 
bol.com+).

• Thuis
• Afhaalpunten
• Pakketautomaten

• Thuis

• Thuis
• Afhaalpunten
• Pakketautomaten

• Thuis, en voor sommige bestell- 
ingen kan ook gekozen worden 
om te laten leveren op een afhaal-
punt van bol.com bĳ Albert Heĳn, 
PostNL of Bpost.

• Vrĳe keuze door de partner. • Partners blĳven zelf verantwoorde-
lĳk voor het beantwoorden van 
klantvragen. 

• In sommige gevallen beantwoord 
de bol.com klantenservice de  
vraag (bĳv. bĳ afboekingen).

• De partner

• Totdat bestelling is ingeleverd bĳ/ 
opgehaald door een bezorgdienst 
en ná de levering, beantwoordt  
de partner zelf de klantvragen. 

•  Vanaf het moment dat de bestel-
ling opgehaald is, beantwoord de 
bol.com klantenservice de klant-
vragen over de levering.

• De partner beantwoordt vragen 
over het artikel zelf (bĳv. over de
gebruiksaanwĳzing of product-   
informatie).

• Bĳ garantiekwesties (defect buiten 
zichttermĳn) zetten we de klant-
vraag ook door naar de partner.

• De bol.com klantenservice van 
begin tot eind.


