


Wanneer je een online retailer bent, is 

verzenden vaak de grootste kostenpost. 

Laat de bezorging voor consumenten 

nu net de belangrijkste overweging zijn 

om een aankoop te doen. Maar voordat 

er wordt overwogen om een aankoop 

te doen, moet je wel eerst bezoekers 

genereren.

Verzenden is hierin cruciaal. We kunnen 

namelijk wel stellen dat verzenden teg- 

enwoordig veel meer is dan simpelweg 

een pakket van A naar B vervoeren. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat 

consumenten je webshop verlaten als 

jouw verzend- en of retourbeleid ze niet 

aanstaat. In deze whitepaper nemen we 

je daarom mee in de volledige customer 

journey en alle aspecten van verzenden 

die daarop van invloed zijn. 

Hoe kom je tot de juiste (en belangrijker 

nog: een winstgevende) verzendstra-

tegie voor je webshop? Met deze white-

paper ontwikkel je de ultieme customer 

journey door middel van 25 tips voor  jouw 

verzendstrategie. Van het genereren van 

bezoekers met je verzend- en retourbe-

leid, slimme verzendtrucjes voor meer 

conversie tot aan een het laagdrempelig 

aanbieden van gratis verzending. 

Maak van het verzenden van pakketten 

geen kostenpost maar verdienmodel! 

Ontdek het in deze whitepaper en lees 

gauw verder.

Introductie
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We nemen je in deze whitepaper mee op 

reis door de customer journey. Dit is de 

individuele reis die jouw klant aflegt vanaf 

het moment dat hij in aanraking komt 

met je webshop totdat hij een tevreden 

klant wordt. De customer journey is op 

te delen in vijf opeenvolgende fasen:  

Verzending is een onmisbaar onderdeel 

van deze klantreis, omdat verschillende 

aspecten van verzending in iedere fase 

van de customer journey terugkomen. 

Er ontstaat een ware shipping journey, 

waarbij online shoppers steeds hogere 

eisen stellen aan de bezorging van hun 

producten. 

Daarom helpen we je per fase met een 

aantal handige tips, zodat jouw verzend-

strategie zorgt voor meer bezoekers, 

orders, omzet en dus een explosieve 

groei voor jouw shop!

Naar
Shipping 
Journey

01 Awareness

02 Consideration

03 Purchase

04 Delivery

05 Loyalty

Van
Customer 
Journey



De eerste fase draait om ‘awareness’ ofwel de 

aandacht trekken van potentiële klanten die 

voor het eerst in aanraking komen met je web-

shop. Verzending kun je in deze fase perfect 

inzetten om de promotie van je webshop te 

versterken. Dat gaat verder dan puur het com-

municeren van je verzendbeleid.

Awareness01



6 Awareness

quote-left

Tip 1. Verzending als uniek onderdeel van je marketingstrategie

Een goede verzendstrategie is onmisbaar, want enkel het aanbie-

den van een bezorgoptie voor een bepaald bedrag is een no go. 

Communiceer de bezorgopties daarom niet alleen duidelijk in je 

webshop, maar juist daarvoor al. 

Verwerk bezorgopties bijvoorbeeld in Google Adwords campag-

nes, Facebook ads en andere vormen van advertenties. Creëer ver-

volgens een aparte pagina over ‘verzending & retour’ en plaats deze 

in de footer van je webshop. Plaats daarnaast een opvallende ban-

ner op de homepage en licht bezorgopties uit op productpagina’s.

lightbulb Coolblue gebruikt de verzendstrategie zelfs als magneet voor 

public relations. Zo lanceerden ze “pakketknuffelaars” als 1 april 

grap, maar is inmiddels de bezorging per fiets uitgerold in de groot-

ste steden van Nederland. 

Tip 2. Boost je verkopen met tijdelijke verzendacties

Is het voor je webshop niet mogelijk om standaard gratis verzen-

ding te bieden aan je klanten? Dan kun je dit alsnog slim inzetten 

op piekmomenten. Organiseer bijvoorbeeld een gratis verzenddag 

op Black Friday, met Kerst, op een andere feestdag of ontwikkel 

een unieke “free shipping day”. Hiermee boost je niet alleen traffic, 

maar ook het aantal verkopen. P.S. Wist je dat de orderwaarde bij 

een bestelling met gratis verzending gemiddeld zelfs 30% hoger 

ligt?

lightbulb Happy Socks gaf met Cyber Monday bijvoorbeeld korting én gra-

tis verzending weg.

Verzenden als 
Marketing-
Strategie

Tijdelijke
Verzendacties

Zet kortlopende verzendacties 

in om het aantal verkopen 

een boost te geven

quote-left
Klanten betalen liever meer 

voor hetzelfde product dan 

dat ze verzendkosten betalen



7 Awareness

Tip 3. Uitgelicht met Google Shopping

De invloed van Google Shopping advertenties groeit nog altijd. 

Maar je advertentie scoort alleen zodra zoekende consumenten 

daadwerkelijk op je advertentie klikken en bij jou vinden wat ze 

zoeken. 

Met Google Shopping kun je je verzendkosten uitlichten. Bied je 

gratis verzending aan? Vergeet dan niet om dit via Google Shop-

ping te communiceren. Zo verhoog je de kans op een aankoop, 

maar onderscheid je jezelf ook van de concurrent die dit niet doet.

Google
Shopping

quote-left
Laat je verzendkosten 

opvallen via Google shopping 

om je CTR te verhogen

Tip 4. Op een slimme manier gratis verzending aanbieden

Om awareness te creëren is het aanbieden van ‘gratis verzending’ 

van groot belang. De reuzen in de markt bieden gratis verzending 

aan alsof het niets is. Consumenten zijn hieraan gewend geraakt. 

Voor minder grote webshops lijkt dit bijna onmogelijk. Je kunt er 

toch slimmer mee omgaan.

Door je productprijzen met een klein bedrag te verhogen, kun je 

“gratis” verzending aanbieden. Het is voor klanten psychologisch 

gezien aantrekkelijker om nét iets meer voor het product zelf te 

betalen, dan een volledig bedrag aan verzendkosten, welke ze let-

terlijk als meerprijs waarnemen in de checkout. Wist je dat 61% van 

de consumenten de winkelwagen zelfs verlaat als de verzendkos-

ten te hoog zijn?

info-circle Ben je zichtbaar op vergelijkingssites? Dan is dit niet de beste 

strategie om aan te houden en is gratis verzending boven een 

bepaald drempelbedrag een slimmere zet.

Slim 
Gratis 
Verzenden

quote-left
Klanten betalen liever meer 

voor hetzelfde product dan 

dat ze verzendkosten betalen



02 Het grootste deel van de consumenten doet 

vergelijkend onderzoek alvorens er (hopelijk 

in jouw webshop) definitief wordt overgegaan 

tot een aankoop. In deze fase wil je meer doen, 

dan waar een consument naar op zoek is. Op 

die manier kun je de klant overhalen naar de 

volgende fase, de daadwerkelijke aankoop.

Consideration



9 Consideration

Tip 5. Laat urgentie voor je werken

Inspelen op urgentie is een psychologisch trucje om bezoekers 

onbewust aan te zetten tot het doen van een aankoop. In de ‘con-

sideration fase’ kun je bijvoorbeeld gratis verzending vóór een 

bepaalde tijd inzetten. Een duidelijke deadline stellen zorgt ervoor 

dat een consument eerder voor jou kiest dan voor je concurrent, 

omdat hij anders een goede deal misloopt. 

lightbulb Bol.com deelt bijvoorbeeld iedere dag een nieuwe dagdeal met 

een live aftellende timer.

Duidelijke
Deadline

quote-left
Urgentie zorgt voor 

meer verkopen doordat 

consumenten een deal niet 

willen mislopen

Tip 6. Bied premium verzendopties tijdelijk gratis aan

We begrijpen dat het onmogelijk is om Same Day Delivery stan-

daard gratis aan te bieden. Premium verzendopties kun je daarom 

ook tijdelijk gratis aanbieden om klanten in deze fase over te halen 

tot het plaatsen van een bestelling.

Hierdoor voelt de klant zich gewaardeerd en voelt het als een extra 

goede deal. Je biedt namelijk niet alleen gratis verzending, maar 

zelfs een premium verzendoptie gratis aan.

Tijdelijk
Premium  
Verzenden

quote-left
Door gratis premium 

verzendopties aan te bieden 

versterk je de klantrelatie
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Tip 7. Verstop je retourbeleid niet

Consumenten hechten niet alleen waarde aan de bezorging, maar 

ook aan een moeiteloos retourproces. Dit checken zij niet pas 

wanneer ze een product willen retourneren. Het retourbeleid moet 

al vóór een eventuele aankoop duidelijk zijn. Maar liefst 67% van 

de consumenten bekijkt namelijk eerst het retourbeleid voordat er 

wordt besloten om in een webshop te bestellen. 

Via een ‘return FAQ’ zorg je voor vertrouwen in je webshop, door-

dat de bezoeker precies weet waar hij aan toe is. Hiermee vergroot 

je de kans op een aankoop. 

lightbulb ASOS is ontzettend transparant in het aanbieden van gratis 

retourneren en de manier waarop dit kan. Middels de homepage 

en een aparte landingspagina tonen ze de manieren waarop moei-

teloos geretourneerd kan worden naar ASOS. 

Moeiteloos 
Retourneren

quote-left
Met een return FAQ weet de 

consument precies waar hij 

aan toe is

Tip 8: Overtuig de last minute shopper

Naast gratis verzending hechten klanten ook steeds meer waarde 

aan een snelle levering. Zeker rond de feestdagen zijn er veel last 

minute shoppers die hun bestelling snel in huis willen hebben, het 

liefst dezelfde dag nog. Door Same Day Delivery of Express levering 

aan je bezorgopties toe te voegen, kun je razendsnel leveren en 

daardoor klanten voor je winnen.

info-circle Je verlengt hiermee ook nog eens de cut-off tijd van Next Day 

delivery, waardoor jouw webshop er alles aan doet om “dat ene 

cadeau” op tijd in huis te hebben. 

Last minute 
Shoppers

quote-left
Overtuig last minute shoppers 

met snelle bezorgopties rond 

de feestdagen

Consideration



03 Wanneer de bezoeker na vergelijkend onder-

zoek overtuigd is dat hij bij jou aan het juiste 

(web)adres is, gaat deze over tot een bestel-

ling, de purchase fase. In deze fase kan je ver-

zendstrategie leiden tot meer verkopen. Zorg 

daarom voor een probleemloze checkout, ge-

noeg keuze aan bezorgopties en een duidelij-

ke communicatie over de status van de zen-

ding.

Purchase
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Tip 9. Gratis verzending zonder omzetverlies

Het laatste dat je wil is omzet verliezen op het verzenden van je 

pakketten. Daarom is gratis verzending boven een bepaald order-

bedrag een aantrekkelijke oplossing voor zowel jouw webshop als 

je klant. 70% van de online shoppers heeft wel eens extra items 

toegevoegd aan de winkelwagen voor gratis verzending. Je zorgt 

op die manier voor een win-win situatie: gratis verzending voor je 

klant en meer omzet voor jezelf.  

lightbulb Boozyshop biedt gratis verzending aan boven de €30,-. Deze 

verzenddrempel past goed bij de producten die worden verkocht. 

Met een lager drempelbedrag voor make-up is de kans groter dat 

er producten aan de winkelwagen worden toegevoegd voor gratis 

verzending. 

Voorbeeld:  

De gemiddelde orderwaarde is    €40,-  

en de verzendkosten zijn     €5,99

Dan zou de ideale verzenddrempel €58,- zijn: 

€40 + (€5.99 x 3) = €58.

Uitleg: De ideale verzenddrempel bepalen

Consumenten betalen dus liever meer voor een extra product, dan 

voor verzendkosten. Maar hoe bepaal je de ideale verzenddrempel 

voor je shop? De volgende formule kan je hierbij helpen: 

Gratis 
Verzend-
drempel

quote-left
Met een verzenddrempel 

verhoog je de gemiddelde 

orderwaarde en zorg je voor 

meer tevreden klanten

80% van de europese  

shoppers is bereid om  

meer geld uit te geven  

voor gratis verzending!

 Gemiddeld orderbedrag  

+  (verzendkosten die je als webwinkelier betaalt x 3)  

= Gratis verzenddrempel
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Tip 10: De ideale checkout voor meer conversie

Je kunt ontzettend veel geld stoppen in marketing, maar wan-

neer je checkout niet optimaal is ingericht, doorloopt je klant de 

purchase fase niet volledig en verlaat hij alsnog de winkelwagen. 

Richt je checkout omgeving daarom zo aantrekkelijk mogelijk in. 

Een geoptimaliseerde checkout bevat een combinatie van meer-

dere vervoerders en bezorgopties. Hiermee speel je in op de 

behoeftes van consumenten die steeds kritischer worden. 60% van 

de consumenten heeft namelijk wel eens bij een andere webshop 

besteld, door een grotere keuze in bezorgopties. Denk daarbij aan:

 ĉ Next Day delivery

 ĉ Same Day delivery

 ĉ Avondlevering

 ĉ Zaterdaglevering

 ĉ Afhaalpuntaflevering met locaties op iedere hoek van de straat

 ĉ Brievenbuspakket (wanneer mogelijk voor je producten)

lightbulb Winkelstraat.nl combineert o.a. Avondlevering, Afhaalpunt leve-

ring én Express levering in één checkout aan.

Ideale 
Checkout

quote-left
60% van de consumenten 

heeft wel eens bij een andere 

webshop gekocht, door een 

grotere keuze in bezorgopties

Tip 11: De ultieme A/B (verzend)test

Alle bovenstaande tips zijn tactieken die je in kunt zetten voor je 

webshop, maar de ene tip werkt voor jouw shop wellicht wel en 

de andere niet. Welke verzendstrategie werkt voor jouw shop, is 

onder andere afhankelijk van de producten die je verkoopt en van 

je concurrentie. 

Om uit te vinden door welk element in jouw verzendstrategie je 

webshop kan groeien, is A/B testing het perfecte middel. Voeg bij-

voorbeeld een extra bezorgoptie toe aan je checkout in versie A 

en laat deze achterwege in versie B. Door gebruik te maken van 

een A/B test tool zoals Visual Website Optimizer, meet je direct het 

effect op je conversie. 

De kracht is om continu A/B tests uit te voeren, zodat je jouw 

verzend- en retourbeleid kunt optimaliseren om je orders flink te 

boosten.

Ultieme A/B 
Verzendtest

quote-left
A/B tests zijn de perfecte 

manier om je verzend- en 

retourbeleid te optimaliseren



04 Zodra de bestelling is geplaatst, blijft er nog 

één fase over voordat je klant het product in 

handen heeft, namelijk de levering. Stel je klant 

vooral niet teleur in deze fase. Maar liefst 87% 

van de consumenten zou namelijk opnieuw 

bestellen na een positieve bezorgervaring.

Delivery
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Tip 12: Iedereen houdt van de brievenbus

De brievenbus is voor iedereen een ideale verzendoptie. Je klant 

hoeft namelijk niet thuis te zijn voor levering en de bezorger staat 

nooit voor een dichte deur. Daarnaast hangt aan de verpakking 

van een grote doos ook nog eens een prijskaartje. Denk daarom 

‘outside the regular box’. Bij een paar kralen, sokken of kaarten is 

brievenbuspost een mooi alternatief. Voor dit soort producten zijn 

‘coffee bags’ tegenwoordig populair. Deze zijn toegestaan, mits ze 

goed zijn afgesloten en je product goed beschermd is.

Hierbij is echter geen Track & Trace mogelijk en daarom is een brie-

venbuspakket een goede en nog steeds prijsvriendelijke oplossing. 

Zeker wanneer je een product van hogere waarde verstuurt, zoals 

een sieraad, is het raadzaam om te kiezen voor een traceerbaar 

pakket.

Brievenbus 
Pakketjes

quote-left
Brievenbuspakketjes zijn 

goedkoper, traceerbaar en de 

klant hoeft niet thuis te zijn

Tip 13: Voorkom onverwachte verrassingen

Niets is vervelender dan onverwachte toeslagen door het niet cor-

rect verpakken van een product. Denk aan een pakket dat te zwaar 

is als brievenbuspakket of wanneer je de maximale toegestane 

afmetingen of het maximale gewicht overschrijdt. Verzend je inter-

nationaal? Houd dan ook altijd rekening met de douaneregels per 

land.

Voorkom onverwachte verrassingen door als volgt te werk te gaan:

 ĉ Verwerk verzendlabels niet handmatig om fouten te 

voorkomen

 ĉ Gebruik een checkout plugin om het afleveradres te 

controleren

 ĉ Houd je aan het maximale formaat en gewicht per vervoerder

 ĉ Zorg bij een wereldwijde zending voor de juiste 

douaneformulieren

Zo voorkom je toeslagen of een gevalletje “retour afzender”. 

Voorkom 
Toeslagen

quote-left
Automatiseer je 

verzendproces om fouten  

te voorkomen
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Tip 14: Profiteer van sponsored shipping

Spreek je met je assortiment een specifieke doelgroep aan waar 

andere merken ook van kunnen profiteren? Dan kun je op een 

slimme manier profiteren van sponsored shipping. Door een 

samenwerking aan te gaan met een andere partij of webshop, kun-

nen zij hun naamsbekendheid vergroten en kun jij besparen op de 

verzendkosten. 

Stop bij iedere bestelling een folder of kortingskaart van de andere 

partij in de doos, in ruil voor het sponsoren van (een deel van) je 

verzendkosten. Kies wel voor een bedrijf dat raakvlak heeft met 

je producten. Het laatste dat je wilt is imagoschade vanwege een 

samenwerking die uit de lucht komt vallen. De unboxing experi-

ence is goud waard!

Sponsored
Shipping

quote-left
Laat andere bedrijven de 

verzendkosten betalen door 

een folder of kortingsbon toe 

te voegen

Tip 15. Verzekerd verzenden, zonde of onmisbaar?

Pakketten zijn vaak niet standaard verzekerd. Dit betekent dat je bij 

schade of verlies geen vergoeding zult ontvangen. Ook al is het vaak 

niet jouw schuld als een pakket niet (op tijd) geleverd wordt: jij bent 

verantwoordelijk. Helaas is een negatieve review snel geplaatst, dus 

voorkomen is beter dan genezen.

Stel dat je een zending ter waarde van €50,- kwijtraakt. Dit zorgt 

voor frustratie bij zowel jou als je klant. Je dient snel te handelen 

en kunt het jezelf niet permitteren om te wachten op antwoord 

van de vervoerder. Het is verstandig om een nieuw product op te 

sturen, ook al kost dit je een extra product en verzending. Dan is 

verzekeren verstandig! 

Verzekeren kan namelijk al vanaf €0.40. Als je verzekerd bent en 

je pakket raakt zoek of beschadigd, dan wordt het inkoopbedrag 

inclusief de verzendkosten vergoed. Op die manier heb je een 

tevreden klant, zonder verlies en voorkom je een negatieve review 

of sterker nog ontvang je een positieve review voor de goede ser-

vice!

Verzekerd
Verzenden

quote-left
Door verzekerd te verzenden 

kun je jouw klanten de service 

blijven bieden die ze van jouw 

webshop verwachten
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Tip 17. Probleemloos internationaal verzenden

Verkoop je producten in het buitenland? Dan heb je te maken met 

aanvullende eisen. Bij verzending van pakketten buiten de Euro-

pese Unie is afhandeling door de douane namelijk vereist. Afspra-

ken over het internationale transport (Incoterms) dien je te vermel-

den op de Commercial Invoice.

Bovendien ben je verplicht om twee douaneformulieren toe te voe-

gen aan je pakket: de CN22/CN23 douaneverklaring en de Com-

mercial Invoice. Houd bij het invullen rekening met het volgende:

 ĉ Beschrijf alle producten in het pakket apart op het formulier

 ĉ Vermeld het aantal, het gewicht (in gram) en de waarde (in €) 

per product

 ĉ Noteer ook het totaalgewicht en de totale waarde (neem ook 

samples mee)

 ĉ Specificeer elk artikel met een HS-goederencode en vermeld 

het land van oorsprong

 ĉ Zet je handtekening op het CN22/CN23 formulier en de 

Commercial Invoice

info-circle Gebruik je een verzendtool zoals SendCloud? Dan worden dou-

aneformulieren automatisch gegenereerd zodra je een order met 

een adres buiten de EU verwerkt.

Probleemloos
Internationaal 
verzenden

quote-left
Bij verzending van pakketten 

buiten de EU is afhandeling 

van de douane vereist

Tip 16. Bundel krachten en deel de verzendkosten

Een andere vorm van samenwerking is ook mogelijk op dit gebied. 

Denk eens aan bedrijven in de buurt die met hetzelfde ‘probleem’ 

zitten en hoge verzendkosten betalen. Door samen met andere 

webshops bij jou in de buurt pakketten vanaf één adres te verzen-

den, krijg je lagere verzendtarieven en een betere onderhande-

lingspositie bij pakketvervoerders. Denk aan een gratis pick-up bij 

voldoende verzendvolume. 

Bundel 
krachten

quote-left
Denks eens aan bedrijven die 

in de buurt zitten om vanaf 

één adres te verzenden
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Tip 18: Je verzendproces automatiseren

Voor veel bedrijven is het verzendproces het meest tijdrovende 

proces. Gelukkig kan dit anders. Met behulp van een verzendtool 

zoals SendCloud automatiseer je je volledige verzendproces: van 

het picken & packen van je orders, printen van verzendlabels en het 

versturen van gepersonaliseerde Track & Trace notificaties tot aan 

het verwerken van je retouren.

Koppel jouw shopsysteem aan de verzendtool, combineer meer-

dere vervoerders, bied meerdere bezorgopties aan in je checkout 

en verzend tot wel 3x efficiënter. Zo houd jij meer tijd over om je 

bezig te houden met het optimaliseren van je webshop. 

Verzendproces
Automatiseren

quote-left
Koppel SendCloud 

aan je webshop om 

je verzendproces te 

automatiseren



05 Met een afgeleverde zending is de klantreis 

nog niet ten einde. De laatste fase van de ship-

ping journey is niet de minste. Deze fase draait 

om het opbouwen van een relatie met je klant, 

zodat deze terugkeert naar je webshop. Be-

staande klanten kosten namelijk minder tijd 

en geld om terug te halen en zorgen ook nog 

eens voor voor 80% van je omzet! 

Loyalty
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Tip 19. De ultieme unboxing experience

Waar een aantal jaren geleden een bruine doos nog volstond om 

een pakket te versturen, kan dat nu eigenlijk echt niet meer. Je wilt 

je klant met het pakket een echte beleving bezorgen: iets wat hij 

niet verwacht, maar waar hij wel heel blij van wordt.

Zo blij dat hij hopelijk een post op social media plaatst. Zo krijg jij 

free publicity en daardoor nieuwe klanten, maar vergroot je ook 

de kans dat je klant terugkeert naar jouw webshop. De ultieme 

unboxing experience hoeft helemaal niet veel geld of tijd te kosten.  

Makkelijk uit te voeren tips voor een ultieme unboxing experience:

 ĉ Ga voor een envelop, verzendzak of doos in een opvallende 

kleur

 ĉ Gebruik customized verpakkingstape met bijvoorbeeld je logo

 ĉ Voeg een met de hand geschreven ‘thank you’ kaartje toe aan 

de doos

 ĉ Voeg een kaartje toe waarop je vraagt om een foto op social 

media te delen

 ĉ Voeg een kaart toe met een uniek design, een zelf verzonnen 

quote en je logo

 ĉ Doe de factuur in een leuke envelop met je logo erop

 ĉ Pak producten in met gekleurd folie en plak het dicht met een 

persoonlijke sticker

lightbulb Guts & Gusto personaliseert iedere zending door deze te ver-

sieren met linten, vrolijke stickers en een persoonlijke boodschap.

Ultieme
Unboxing
Experience

quote-left
Een leuke unboxing 

experience zorgt voor free 

publicity en meer

De perfecte unboxing 

experience is:

Persoonlijk, Verassend

Creatief & Deelbaar
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Tip 20. Versterk de unboxing experience met in-box verrassingen

Steeds meer webshops zien de waarde van een unboxing experi-

ence in en spelen hierop in. Het wordt dus steeds moeilijker om je, 

ook met de unboxing experience, te onderscheiden. 

Til je unboxing experience naar een hoger niveau door middel van 

kleine toevoegingen aan het pakket. Voeg iets extra’s toe en maak 

je zending een waar cadeau om uit te pakken. Je klant voelt zich 

speciaal en denkt bij een volgende bestelling weer aan jouw web-

shop. 

Enkele voorbeelden:

 ĉ Voeg een kortingscode voor de volgende bestelling toe 

 ĉ Geef een gratis sample van een product dat je zelf verkoopt

 ĉ Voeg een klein cadeautje, zoals een chocolaatje of een 

sleutelhanger toe

lightbulb Body & Fit Shop voegt altijd een sample van eigen merk toe aan 

de bestelling, die je nota bene zelf uit mag kiezen.

Tip 21: Voorkom retour ergernissen

Iedereen kent het gevoel dat een product niet naar wens is en het 

geretourneerd moet worden. Dit kost tijd, moeite en vaak ook geld. 

Hoewel je als webwinkelier natuurlijk liever geen retouren wilt ont-

vangen, ontkom je er niet aan vanwege het herroepingsrecht.

Houd de klant óók bij een retourzending tevreden door ergernissen 

te voorkomen met een prettig retourbeleid. Zo zal de klant, zodra 

hij weer iets nodig heeft, gewoon weer bij je terugkeren. Enkele 

voorbeelden die het de klant makkelijker maken om te retourneren:

 ĉ Werk met een antwoordnummer, zodat de klant niet hoeft 

te betalen op het moment van retourneren. Je kunt de 

retourkosten later van het terug te betalen bedrag aftrekken.

 ĉ Voeg naast de factuur ook een retouretiket aan de doos toe, 

zodat de klant niet op je website hoeft te zoeken en ook geen 

problemen ervaart wanneer hij geen printer bezit.

 ĉ Maak het mogelijk om het pakket op meerdere punten af te 

geven of op te laten halen.

 ĉ Zorg dat de klant de zending moeiteloos voor retour kan 

aanmelden en direct het retourlabel kan printen. 

lightbulb Met SendCloud voeg je eenvoudig een geautomatiseerd retour-

portaal toe aan je webshop waar klanten zelf een retourlabel kun-

nen aanmaken.

In-box
Verrassingen

Voorkom
Retour
Ergernissen

quote-left

quote-left

Het wordt steeds moeilijker 

om je ook met de unboxing 

experience te onderscheiden

Een simpel en prettig 

retourbeleid zorgt ervoor dat 

online shoppers sneller kopen 

en vaker terugkomen
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Tip 22: Verleng je retourtermijn voor minder retouren

Het herroepingsrecht verplicht je om retouren binnen 14 dagen te 

accepteren. Hoewel je zou denken dat je de retourtermijn zo kort 

mogelijk moet houden voor minder retouren, toont onderzoek juist 

het tegenovergestelde. 

Zo is namelijk gebleken dat klanten na een tijdje gehecht raken aan 

producten. Daarnaast zorgt iets dat verder weg is ervoor dat we er 

minder mee bezig zijn. Door de retourtermijn te verlengen, speel 

je dus slim in op het onderbewustzijn en verminder je het aantal 

retouren.

Bovendien staat een retourtermijn van 30 dagen een stuk klant-

vriendelijker dan 14 dagen. 

lightbulb Ikea hanteert een retourtermijn van maar liefst 365 dagen. Hier-

door bestellen consumenten sneller, worden producten minder 

snel geretourneerd en wordt de klantrelatie versterkt.

Tip 23: Verzacht de ‘retourpijn’ van je klant

De kosten die een retournering met zich meebrengt, zijn voor veel 

klanten het meest vervelende aspect. Door gratis retourneren aan 

te bieden, verzacht je deze ‘pijn’ bij de klant. Om geen marge te ver-

liezen, kun je deze kosten (deels) doorberekenen in je productprijs.

Uiteindelijk verhoog je zo je conversie, omdat dit de drempel om 

te bestellen weer een stukje lager maakt. Mocht de bestelling uit-

eindelijk niet naar wens zijn, dan kan de klant het altijd nog gra-

tis retourneren. Dit verhoogt het vertrouwen in je shop en dus het 

aantal verkopen.

lightbulb Een onderdeel van het klantvriendelijke verzend- en retourbeleid 

van Zalando, is gratis retourneren. En ze gaan zelfs nog een stapje 

verder, want ze komen het pakket ook nog eens gratis ophalen.

Verleng de
Retourtermijn

Verzacht de 
Retourpijn

quote-left

quote-left

Een langere retourtermijn 

zorgt voor minder retouren

Gratis retouren werkt 

conversieverhogend en levert 

op de lange termijn meer op
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Tip 24: Stel je klant gerust

Consumenten houden van transparantie, dit zorgt voor vertrou-

wen. Tracking notificaties zijn hierbij onmisbaar. Niets is namelijk zo 

vervelend als een bestelling plaatsen en er vervolgens niets meer 

over horen en al helemaal wanneer er al is betaald. 

Verstuur daarom op verschillende momenten tracking e-mails: 

zodra de order het magazijn verlaat, wanneer het pakket ontvan-

gen is door de vervoerder en wanneer het pakket onderweg is. Op 

die manier blijf je top of mind, stel je de klant gerust en door een 

positieve bezorgervaring is de kans op een herhaalaankoop groter.

lightbulb Met SendCloud verstuur je automatische Track & Trace notifica-

ties in je eigen huisstijl. Op die manier blijf je top of mind bij de klant 

en blijft hij op de hoogte van iedere status van de zending. 

Tip 25. Premium verzendabonnement

Gratis verzending heeft een groter effect dan €10,- korting op een 

product. Om in te spelen op de groeiende consumentenbehoeften 

aan gratis verzenden, zien we steeds meer grote spelers in de markt 

verzendabonnementen introduceren. 

Daardoor kan er een premium service worden geboden, zoals Same 

Day Delivery en het kiezen van een specifieke bezorgdag voor een 

relatief laag bedrag per maand of per jaar. Op die manier kun je 

meer service bieden en klanten aan je webshop koppelen.

lightbulb Bol.com laat haar klanten voor €14,99 per jaar, alle beschikbare 

bezorgopties afkopen op geselecteerde artikelen. Dit zogenaamde 

“select” aanbod groeit. Slim, want hierdoor zijn klanten ook nog 

eens eerder geneigd een nieuwe aankoop via Bol.com te doen.

Tracking
Notificaties

Premium
Verzend
Abonnement

quote-left

quote-left

Creëer meer vertrouwen 

en stel klanten gerust met 

geautomatiseerde notificaties

Een verzendabonnement 

zorgt voor tevreden klanten 

die vaker bestellen



We kunnen concluderen dat je verzend-

strategie en daarmee verzendproces van 

grote invloed zijn op je conversie. Lage 

verzendkosten betekenen vaak meer 

verkopen, maar het kan ook resulteren in 

een lagere marge. Het uitwerken van een 

passende strategie voor jouw webshop 

is daarom van cruciaal belang en lang 

niet voor iedereen hetzelfde.

A/B testen zijn onmisbaar in ieder proces 

van de customer en zeker ook shipping 

journey. Op die manier kun je het effect 

van ieder afzonderlijk element op je 

conversie meten. 

Houd daarnaast altijd rekening met de 

voorwaarden van de vervoerders om 

de beste combinatie tussen vervoerder 

en product te kunnen vinden. Wil je dit 

alles automatiseren? Dan weet je ons te 

vinden. 

Veel succes en natuurlijk (ontzettend) 

veel orders toegewenst!

De ultieme 
verzendstrategie 
voor je webshop



Over ons
SendCloud is Europa’s nummer 1 

verzendtool voor webshops. We helpen 

je (internationaal) te groeien, door je 

volledige verzend- en retourproces te 

optimaliseren.

1. Checkout

Bied verschillende bezorgopties in je 

checkout aan met vervoerder(s) naar 

keuze.

2. Picking

Verwerk orders tot wel 7x snellers met 

(scanbare) picklijsten, pakbonnen en 

verzendlabels in één klik.

3. Shipping

Koppel je webshop en marktplaatsen en 

zet al je orders om in verzendlabels in 

een handomdraai. 

4. Notify

Houd je klanten op de hoogte van iedere 

status van de bestelling via automatische 

tracking notificaties in je eigen huisstijl

5. Returns

Eenvoudig en foutloos in heel Europa 

retouren verwerken, voor jou en je klant.

 
In één klik is alles geregeld: 

van het verwerken en 

printen van orders tot  

aan tracking notificaties.

- Bibi Hermans |

TRUSTPILOT



Wanneer je op deze pagina bent beland, heb je heel wat infor-

matie gelezen (of je bent enthousiast aan het scrollen). Nogmaals 

bedankt voor het downloaden en je interesse in deze whitepaper. 

Mocht je nog twijfelen over de ideale verzendstrategie voor jouw 

webshop, neem dan gerust contact met ons op. 

Interesse? Neem contact met ons op via contact@sendcloud.nl of 

meld je aan via www.sendcloud.nl.

Bedankt voor je interesse!

Volg ons op social media:

https://www.facebook.com/SendCloudNL
https://www.linkedin.com/company/2907294/
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