
Hoe pak ik verzending  
en retours aan

 bij (online) bestellingen?

Dit initiatief werd in samenwerking met Kamal Kharmach en bol.com mogelijk gemaakt.



2

Introductie 3

Checklist  4

1. Verzenden 6

 1.1 Tips voor vlotte verzendingen  6

 1.2 Slim verpakken 7

 1.3 Hoe ga je om me vertragingen? 7

2. Retourzendingen 8

 2.1 Regels over retourzendingen 8

 2.2 Voorkomen dat klanten iets terugsturen     8

 2.3 Wat doe je met retours? 9

3. Maak het jezelf gemakkelijker met fulfilment 10

Conclusie 11 

In deze whitepaper



3

Introductie

E-commerce is een groeiende business en zeker 
tijdens de eindejaarsperiode kopen meer en 
meer consumenten hun cadeaus online: in een 
recent onderzoek gaf maar liefst 73% van de 
consumenten aan dat ze plannen om hun einde-
jaarsaankopen online te doen, waarvan 69% ook 
vroeger begint te zoeken om een uitputting van 
de stock te vermijden. 

De coronamaatregelen gaven het online shop-
pen nog eens een extra impuls. E-commerce-
bedrijven zagen hun activiteiten toenemen tot 
+20% in vergelijking met vorig jaar. 

Want waar de angst, onzekerheid en officiële 
regelgeving ons meer thuis deden blijven en 
werken, stimuleerden ze tegelijkertijd de sprong 
naar het internet - en de verleiding om online te 
shoppen. 

Wat 2021 ook gaat brengen, een ding is zeker: 
online shoppen is here to stay. Als ondernemer 
betekent dit niet alleen dat je er verstandig aan 
doet om jouw producten online aan te bieden; je 
takenpakket wordt bovendien uitgebreid. Want 
bij online verkopen hoort ook het afhandelen 
van verzendingen en eventuele retours. Het is 

belangrijk dat je dit proces de nodige aandacht 
geeft, want de verzend- en retouropties zijn vaak 
een doorslaggevende factor voor de klant tijdens 
het online shoppen. 

Hoe maak je het de klant én jezelf zo gemakke-
lijk mogelijk? Hoe organiseer je best je verzen-
dingen? Hoe voorkom je dat er te veel dingen 
teruggezonden worden? En wat doe je met 
producten die teruggestuurd werden? In deze 
whitepaper vind je handige tips en een checklist 
die je helpen om het verzend- en retourproces 
van jouw bedrijf te optimaliseren. 

Verzendingen en retours, een belangrijke USP
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Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont je  
in een oogopslag de stappen die je moet zetten om verzendingen 

en retours zo efficiënt mogelijk af te handelen. 

Verzending
 ✔ Onderzoek of een pick-up service iets  

voor jou is. 

 ✔ Bepaal je verzendkosten. 

 ✔ Reken je geen verzend- en/of retourkosten? 
Vermeld dit dan duidelijk als USP. 

 ✔ Overweeg of je het proces wilt uitbesteden  
aan een fulfilment-partner. 

 ✔ Benut apps zoals Sendcloud of Myparcel voor 
het aanmaken van verzendlabels.

 ✔ Communiceer vertragingen duidelijk en proactief. 

Verpakking
 ✔ Bescherm kwetsbare items al wanneer je deze in 

de opslag legt. Zo voorkom je schade tijdens de 
verdere verwerking.

 ✔ Zorg dat de verpakking goed aansluit op het 
product. 

 ✔ Bescherm breekbare dingen met extra opvulma-
teriaal. 

 ✔ Combineer items op een slimme manier in één 
pakket. 

 ✔ Voorkom verspilling van verpakkingsmateriaal.

Vertragingen
 ✔ Communiceer eerlijk en proactief over de lever-

tijd. 

 ✔ Breng klanten direct op de hoogte wanneer de 
levering vertraagd is. 

 ✔ Bereid je voor op drukke periodes: pas de lever-
tijd aan, plaats een bericht op de homepage over 
langere levertijden en adviseer consumenten om 
tijdig te bestellen. 

Retourbeleid
 ✔ Bepaal de bedenkperiode voor jouw webshop. 

Elke klant heeft wettelijk recht op een bedenktijd 
van 14 dagen, maar een langere bedenktijd kan 
conversies verbeteren.  
 

 ✔ Bepaal je retourkosten. Betaalt de klant hiervoor 
of neem jij ze voor je rekening? 

 ✔ Reken je geen retourkosten? Speel dit dan uit als 
USP. 

 ✔ Stuurt een klant iets terug? Vraag altijd om feed-
back. Zo kan je in de toekomst misschien retours 
voorkomen.

Omgaan met retours
 ✔ Controleer het teruggestuurde product grondig 

op beschadigingen. 

 ✔ Verkeert het product nog in nieuwstaat? Dan kan 
je het opnieuw aanbieden. 

 ✔ Is er lichte schade of is de originele verpakking 
geopend? Dan kan je het met korting aanbieden 
(vermeld duidelijk dat het om een retour gaat en 
in welke staat het product verkeert).

 ✔ Kan het product niet opnieuw verkocht worden? 
Bied het aan bij een opkoper of schenk het aan 
het goede doel. 
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Je online assortiment optimaliseren
 ✔ Geef elk product een relevante titel waarin je 

belangrijke kenmerken vermeldt. 
 ✔ Gebruik afbeeldingen van hoge resolutie. Combi-

neer praktische productfoto’s met sfeerbeelden en 
eventueel een video. 

 ✔ Plaats de belangrijkste informatie over een pro-
duct vooraan in je productomschrijving.

 ✔ Zorg dat vragen snel beantwoord worden en 
installeer eventueel een chatfunctie. 

 ✔ Vraag klanten actief om reviews en beloon ze 
hier eventueel voor. Deze reviews kunnen andere 
klanten helpen bij hun beslissing.

 ✔ Nadert er een piekperiode? Controleer de infor-
matie op je webshop, social media en andere 
platforms dan uitgebreid op alle bovenstaande 
punten.  
 
 
 

Breng je logistieke processen op orde
 ✔ Bouw een (manueel) controlemoment in voordat 

een product verzonden wordt. 
 ✔ Gebruik altijd het juiste verpakkingsmateriaal. 
 ✔ Bescherm fragiele producten al wanneer je ze in 

de opslag legt. 
 ✔ Communiceer duidelijk en proactief over de 

levertijd, de verwachte bezorgdatum, eventuele 
vertragingen en de nieuwe verwachte levertermijn.

Besteed uit waar nodig
 ✔ Overweeg om gebruik te maken van een pick-up 

service
 ✔ Benut apps zoals Sendcloud of Myparcel voor het 

aanmaken van verzendlabels.
 ✔ Besteed de verzending uit aan een fulfilment-part-

ner. Vergelijk op voorhand tarieven van ver-
schillende fulfilment-partners en vraag ook naar 
eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld opslag, 
verpakkingsmateriaal, spoedbestellingen … 

 ✔ Controleer of de partners waarmee je samenwerkt 
dezelfde idealen hebben als jij. Is duurzaamheid 
belangrijk voor jouw bedrijf? Kies dan een partner 
wiens werkwijze hierop aansluit. 
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Verzenden

1.1 Tips voor vlotte verzendingen
Ben je nieuw in het hele proces van online 
verkopen en verzenden? De beste manier om 
er vertrouwd mee te raken is door alles zelf te 
doen. Op deze manier leer je jouw klanten en het 
proces goed kennen. Na een tijdje kan je (een 
deel van) het werk eventueel uitbesteden. 

Wel of niet verzendkosten aanrekenen? 
Je kan op veel manieren omgaan met verzend-
kosten. Je kan de volle prijs of een deel van 
de kosten aanrekenen, je kan standaard gratis 
verzending aanbieden of dit vanaf een bepaald 
bedrag mogelijk maken. Daarnaast kan je wer-
ken met kortingscodes: de klant betaalt eenma-
lig minder of geen verzendkosten in ruil voor een 
review, inschrijving op de nieuwsbrief of door je 
te volgen op social media. Welke optie je uit-
eindelijk kiest voor jouw webshop hangt af van 
diverse factoren:

• De marges op je producten: zijn de marges 
op je producten vrij hoog? Dan kan je het je 
waarschijnlijk veroorloven om de verzend-
kosten voor eigen rekening te nemen. Je 
maakt dan nog altijd winst.

• Het volume aan pakketten dat je verstuurt: 
de meeste pakketdiensten bieden vanaf 
een bepaald aantal pakketten een speciaal 
tarief aan waardoor de kosten voor jou lager 
komen te liggen. 

• Het type product: verkoop je kwetsbare, 
grote of zware producten? Dan kunnen de 
verzendkosten hoog oplopen. 

• Wil je extra services zoals snelle levering 
kunnen aanbieden? Dan komen de verzend-
kosten al snel hoger te liggen en wordt het 
moeilijker om dit gratis aan te bieden aan je 
klanten zonder zelf verlies te maken.

• Hoe pakken concurrenten het aan? Rekent 
een concurrent geen verzendkosten? Dan is 
het de moeite om te overwegen om het op 
een gelijkaardige manier aan te pakken. 

Maak een goede afweging van de verschillende 
factoren en kies een oplossing die past bij jouw 
bedrijf en assortiment. 

Het op tijd leveren van online bestellingen en een transparante communicatie over de bezorging 
hebben een grote impact op hoe consumenten de interactie met jouw onderneming ervaren.  

Het bepaalt mede of ze nog eens iets bij jou willen kopen.  
Deze tips helpen je om het verzendproces te stroomlijnen. 

Bied je gratis verzending aan? 
Speel deze troef dan uit op je  
website. Het is een USP die  
kopers over de streep kan trekken.

Verschillende pakketdiensten bieden 
pick-up services aan. Zij nemen al je 
pakjes in één keer mee. Voordat je in zee 
gaat met een bepaalde pakketdienst doe 
je er verstandig aan om de diverse par-
tijen te vergelijken. Zo weet je zeker dat 
hun service aansluit bij jouw standaard. 
Punten waar je bijvoorbeeld op wilt 
letten: is avond- of weekendlevering 
mogelijk? Vanaf hoeveel pakjes is een 
pick-up mogelijk? Nemen ze extra zware 
of grote pakketten aan? Wat doen ze als 
de ontvanger niet thuis is? Is het moge-
lijk om pakketten naar een afhaalpunt 
te sturen? Kan je een pakket aanvullend 
verzekeren? Hoe snel kunnen ze een 
pakket doorgaans leveren?
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Reken je wel verzendkosten? Dit kan online 
shoppers afschrikken, probeer ze daarom zo laag 
mogelijk te houden. Een manier om dit te doen 
is door een deel van de verzendkosten in de prijs 
van je artikel op te nemen en de koper een stan-
daardbedrag voor verzending aan te rekenen.
Communiceer altijd helder over je beleid met 
betrekking tot verzendkosten (bijvoorbeeld op de 
homepage of op de productpagina). Zo voorkom 
je dat de bezoeker tijdens het afrekenen opeens 
afgeschrikt wordt door onverwachte extra kosten. 
Zorg ook dat er op je website informatie te vinden 
is over de manier waarop je met verzendkosten 
omgaat, schrijf er bijvoorbeeld een FAQ over. 

Schakel een fulfilment-partner in
Nadat je een tijdje zelf het verzenden van je pak-
ketten hebt overzien, en je er de nodige learnings 
uit getrokken hebt, is het slim om dit proces uit 
handen te geven. Het kost je immers veel tijd en 
dit zijn kostbare uren die je nu niet kan gebruiken 
om je bedrijf te laten groeien. De oplossing? Een 
fulfilment-partner. Hier lees je er meer over. 

1.2 Slim verpakken
Gebruik altijd een verpakking die goed aansluit op 
het product (vermijd bijvoorbeeld te grote dozen). 
Zo heb je minder beschermings- of opvulmate-
riaal nodig en is je pakketje lichter, waardoor de 
verzendkosten lager zullen liggen. Steeds meer 
fabrikanten leveren hun producten bovendien in 
verpakkingen die e-commerce-proof zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een stevige stofzuigerdoos. Een 
extra doos is dan vaak niet nodig. 
Zorg er daarnaast voor dat je breekbare dingen 
goed beschermt met extra opvulmateriaal en 
gebruik je gezond verstand. Een spiegel en een 
set gewichten verpak je bijvoorbeeld best niet in 
dezelfde doos. 

1.3 Hoe ga je om met vertragingen?
Bestaat de kans dat een bestelling vertraging op-
loopt? Wees hier dan eerlijk en transparant over. 
Communiceer een eventuele vertraging proactief 
en geef informatie over de nieuwe  
verwachte levertermijn. Meestal kan je dan  
ekenen op het begrip van je klanten. 

Wil je tijd besparen? Apps zoals 
Sendcloud of Myparcel maken  
automatisch verzendlabels aan.

Door duurzame verpakkingsmaterialen  
(op een efficiënte manier) te gebruiken  
draag je jouw steentje bij aan een beter 
milieu. Kies bijvoorbeeld voor verpakkingen 
van gerecycleerd karton of voor dozen of 
enveloppen met het FSC-keurmerk, zo  
weet je zeker dat de grondstof uit verant-
woord bosbeheer komt. Verpak je jouw 
producten in plastic zakken? Overweeg  
dan om gerecycleerd plastic te gebruiken.

Verleng tijdens drukke periodes je 
levertijd of plaats een bericht op je 
homepage waarin je vermeldt dat de 
verzending van pakketten langer kan 
duren dan normaal. Daarnaast helpt 
het ook om in de aanloop naar de 
piekperiode je klanten te adviseren 
om tijdig te bestellen.
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Retourzendingen

2.1 Regels over retourzendingen
Elke online klant heeft recht op 14 dagen be-
denktijd. Het is belangrijk dat je deze minimale 
termijn altijd in acht neemt. 

2.2 Voorkomen dat klanten iets  
terugsturen
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Als je de 
onderstaande drie aandachtspunten in de gaten 
houdt, kan je het aantal retours waarschijnlijk 
aanzienlijk verlagen. 

Luister naar de klant 
De eerste stap in het voorkomen van retours is 
inzicht krijgen in waarom mensen iets terugstu-
ren. Vraag je klanten daarom altijd om aan te 
geven waarom ze iets terugsturen. Zo ontdek je 
bijvoorbeeld of je bepaalde zaken moet aanpas-
sen in je productomschrijvingen of in het logis-
tieke proces. 

Dit zijn een aantal veel voorkomende redenen 
van retours:
• De klant is ontevreden over het product. 
• De verwachtingen die online gecreëerd wer-

den kwamen niet overeen met de realiteit.
• De klant wilde twee dingen tegenover elkaar 

uitproberen. 

Optimaliseer je online assortiment
Zorg dat de klant tijdens het online shoppen een 
goed beeld krijgt van het product. Zet al je mid-
delen in om een ervaring te creëren die zo dicht 
mogelijk bij fysiek winkelen ligt.  

• Geef elk product een relevante titel. Vermeld 
hierin belangrijke kenmerken zoals de kleur, 
de maat of het artikelnummer.

• Gebruik afbeeldingen van hoge resolutie. 
Zorg dat de eerste afbeelding het product 
duidelijk toont, maar vergeet ook sfeerbeel-
den niet. Help de klant om te visualiseren 
hoe de sofa in de living zal staan, hoe groot 
het horloge is, hoe de kleding valt … Een 
video kan hierbij veel meerwaarde bieden. 

• Ga ervan uit dat een klant tijdens het lezen 
van je productomschrijving een aandachts-
spanne van 6 à 7 seconden heeft. Begin de 
beschrijving dus altijd met de belangrijkste 
producteigenschappen zodat de bezoeker 
deze zeker mee krijgt. 

• Wil je de productomschrijving graag kort en 
krachtig houden? Dan kan je eventueel een 
extra tekstblok voorzien waar de geïnteres-
seerde lezer meer details kan terugvinden en 
waar je keywords in kan verwerken om zo 
de SEO-score van je pagina te verbeteren.  

Retourneren is voor niemand fijn. Het brengt logistieke kosten met zich mee, verlengt de  
afhandelings- en verwerkingstijd en heeft een negatieve impact op het milieu.  

Het voorkomen van retours is daarom voor zowel jou als jouw klant een goede zaak. 

Door gratis verzending aan te  
bieden, maar de klant zelf te  
laten betalen voor eventuele  
retours kan je consumenten  
dwingen om bewust over hun  
aankoop na te denken.

Verleng de bedenktijd,  
bijvoorbeeld tot 30 dagen.  
Dit kan eraan bijdragen dat het  
aantal conversies toeneem. 
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• Installeer een chatfunctie of zorg dat je heel 
de dag bereikbaar bent voor hulpvragen. 
Vermeld je contactinformatie duidelijk op je 
website en beantwoord minstens twee keer 
per dag de e-mails die binnenkomen.

• Vraag je klanten actief om reviews en plaats 
deze bij je product. Dit kan andere klanten 
helpen bij hun beslissing. Jij leert bovendien 
van deze reviews waardoor je jouw service 
en assortiment verder kan verbeteren. 

Weet je dat er een drukke periode aankomt? 
Neem dan zeker de tijd om je webshop, sociale-
mediakanalen en de eventuele andere platforms 
waar je producten aanbiedt grondig te checken 
op bovenstaande punten. 

Breng je logistieke proces op orde 
Het komt voor dat mensen iets terugsturen om-
dat er iets mis ging tijdens het logistieke proces. 
Ze ontvingen het verkeerde product, het arri-
veerde te laat, de bestelling was incompleet of 
het product was beschadigd ... Allemaal zaken 
die je kan voorkomen met een goed gestroom-
lijnd proces:

• Bouw een manueel controlemoment in voor-
dat een item verzonden wordt.

• Gebruik altijd degelijk verpakkingsmateriaal. 
• Bescherm fragiele producten al wanneer je 

ze in je opslag legt. Zo voorkom je bescha-
digingen tijdens de verdere verwerking. 

• Communiceer duidelijk en proactief over de 
levertijd, de verwachte bezorgdatum, even-
tuele vertragingen en de nieuwe verwachte 
levertermijn.

2.3 Wat doe je met retours?
Hoe goed je ook je best doet om retours te 
voorkomen, er zullen altijd bestellingen terug-
gestuurd worden. Wat doe je met producten 
die terugkomen? Dit zijn de meest gebruikelijke 
opties:
• Het product komt terug in nieuwstaat en kan 

zonder problemen opnieuw verkocht worden. 
• Niet alle producten krijg je terug in perfecte 

staat. Soms werd de originele verpakking 
geopend of heeft het product of de verpak-
king lichte schade opgelopen. Deze produc-
ten kan je eventueel met korting opnieuw 
aanbieden. Vermeld wel altijd duidelijk dat 
het om een retour gaat en in welke staat het 
product en de verpakking verkeren. Op deze 
manier geef je jouw producten een tweede 
kans, kunnen je klanten een goede deal sco-
ren en verminder je de afschrijvingskosten.

• Soms kan een product niet opnieuw ver-
kocht worden. Je kan het dan aanbieden 
aan een opkoper of het schenken aan het 
goede doel. 

Met Google Shopping kan je jouw online 
aanwezigheid een boost geven. Wil je 
hiervan gebruik maken? Houd hier dan al 
rekening mee tijdens het kiezen van de fo-
to’s bij je product en het schrijven van de 
teksten. Google Shopping gebruikt enkel 
foto’s met een witte achtergrond (zonder 
logo’s of watermerken) en de omschrijving 
wordt afgebroken na 155 tekens. 
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Werken met een fulfilment-partner

Een fulfilment-partner neemt de verzending en 
het afhandelen van retours volledig van je over. 
Je producten liggen opgeslagen bij je fulfil-
ment-partner, zodra een klant een online bestel-
ling plaatst kan dit bedrijf dus direct beginnen 
met het verwerken van de bestelling. 

Een voordeel van samenwerken met een fulfil-
ment-partner is dat het je veel tijd bespaart. Je 
hoeft je bovendien geen zorgen te maken over 
de opslag van je voorraad en je hebt nooit een 
tekort aan verpakkingsmateriaal. 

Samenwerken met een fulfilment-partner brengt 
natuurlijk wel extra kosten met zich mee die 
vaak afhangen van de grootte van je produc-
ten. Informeer je hier van tevoren goed over. 
Check ook hoe het bedrijf omgaat met onvoor-
ziene extra kosten zoals verpakkingsmateriaal 
voor fragiele producten; het verwerken van een 
spoedbestelling of het rechtzetten van een fou-
tieve levering. 

Is duurzaamheid belangrijk voor jouw bedrijf? 
Controleer dan zeker of de werkwijze van je 
fulfilment-partner aansluit bij die van jou. 

Wil je jouw assortiment aanbieden via een extra 
verkoopkanaal zoals een platform? Dan zul je 
merken dat deze al vaak met een fulfilment-part-
ner samenwerken. Je kan altijd zelf kiezen of je 
daar wel of niet gebruik van wilt maken. 
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Retourzendingen en ontevreden klanten zullen er altijd zijn, maar door voldoende 
aandacht te besteden aan jouw logistiek proces, kan je de hoeveelheid klachten 
en retours wel aanzienlijk omlaag brengen. 

Deze whitepaper geeft je alvast handige tips om jouw verzend- en retourproces  
te optimaliseren, maar aarzel niet om je te laten bijstaan door een expert of  
ervaren partner indien nodig. 

We wensen je alvast een succesvolle en vooral gezonde  
eindejaarsperiode toe! 

Conclusie
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