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WAAROM DIT WHITE PAPER?1.

Het lijkt een no-brainer. Je webshop in Nederland loopt lekker maar groeit niet meer zo hard als 

voorheen. Tijd om eens over de grenzen te kijken en een expansie te overwegen. Dan ligt Duitsland 

natuurlijk voor de hand. We kennen onze oosterburen toch immers goed? We komen er regelmatig, 

beroepshalve of voor een welverdiende vakantie. Duitsers staan bekend als welvarend, “pünktlich” 

en “gründlich” en zijn heel blij als je met je steenkolen Duits toch met ze aan de praat gaat. De 

Nederlandse en de Duitse taal hebben ook veel met elkaar gemeen. Nemen we Zwitserland en 

Oostenrijk mee, dan praten we over ongeveer 95 Miljoen potentiële klanten. Dan moet het toch 

mogelijk zijn om in de toekomst je omzet te vervijfvoudigen. Nou dan, Los geht’s of Lass mal sitzen?1 

Er zijn een hoop goede en zeer valide redenen om je e-commerce platform te vertalen en uit te rollen in 

de zogeheten DACH-regio. Helaas helpen vooroordelen niet zo heel veel als je serieus een expansie naar 

Duitsland overweegt. Er zijn weliswaar vele overeenkomsten maar er zijn ook belangrijke verschillen 

tussen beide landen, vooral als het op cultuur en de daaraan verbonden verwachtingen aankomt. 

Een aantal belangrijke hoofdpunten hebben we in dit white paper op een rij gezet. Hoofddoel is om je 

wegwijs te maken zodat je een goed voorbereide dialoog met Duitse partners, dienstleveranciers en 

toekomstige medewerkers aan kunt gaan. 

We schetsen eerst een algemeen plaatje rond het zaken doen in Duitsland. Vervolgens lopen we 

het proces door van het zoeken, vinden en aankopen van een artikel, waarbij we ons baseren op de 

gewoontes en verwachtingen van een typische Duitse online consument. Daarbij stippen we niet alleen 

wettelijke verplichte thema’s aan, maar belichten ook aspecten van de user-experience, de logistiek en 

de marketing. Onze ervaring toont aan dat deze punten doorslaggevend zijn voor een succesvolle 

uitrol van je Duitse webshop.
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Uiteraard kunnen we hier niet alles onder de loep nemen en in detail uiteenzetten. Daarvoor is 

e-commerce op zich al zeer complex en aan zeer snelle veranderingen onderhevig. Voeg daarbij de 

bijzonderheden van elke onderneming en je begrijpt dat er veel specifieke aanvullende research nodig 

is, voordat men de grote stap neemt. 

Eén ding is zeker: kom je goed voorbereid aan de start, dan vergroot je aanzienlijk je kansen om na één 

of twee jaar break-even te draaien. Daarna kun je dan ook daadwerkelijk van de schaalvergroting, die 

een expansie naar Duitsland met zich meebrengt, profiteren. 

“Starten in Duitsland” is een white paper van Fingerspitzengefühl over het uitbreiden van bestaande 

Nederlandse e-commerce activiteiten naar Duitsland, wat daarbij komt kijken en hoe men de kansen vergroot 

succesvol te zijn.

Dit white paper is geschreven in samenwerking met  Matthieu Vermeulen, internationaal expert op het gebied 

van marketing, branding en digitale innovatie. de.linkedin.com/in/matthieuvermeulen

http://linkd.in/1fUsplo
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DUITSLAND IN CIJFERS2.

Het Duitstalige gebied in Europa wordt in Duitsland zelf doorgaans aangeduid als “Die DACH-

Region”. DACH staat daarbij voor Deutschland, Oostenrijk en Zwitserland.

Zoals eerder aangestipt zijn in deze regio ongeveer 95 Miljoen Duitstalige mensen woonachtig. Er 

wordt ook Duits in delen van België, Luxemburg en Roemenië gesproken, maar deze aantallen zijn 

verwaarloosbaar.  In de navolgende beschouwing kijken we vooral naar Duitsland.

Duitsland heeft de grootste en tot op heden ook de sterkste economie in Europa, gemeten naar BNP. 

Wereldwijd is het de op 3-na grootste economie met een BNP van 3.6 biljoen $. Ter vergelijking, het 

BNP van Nederland staat op plaats 17 en bedraagt 0.8 biljoen $.2  

Duitsland heeft van oudsher een grote industriële sector. Met name in de automobiel en zware 

industrie staan de Duitse merken vaak vooraan. Naast een groot aantal multinationals, staat het Duitse 

bedrijfsleven ook bekend om zeer sterke en kapitaalkrachtige middenstandsondernemingen, waarvan 

een groot aantal nog altijd in familiehanden zijn. Bekende merken als Dr. Oetker, Kärcher en Aldi zijn 

hier voorbeelden van. 

De Duitse consument is over het algemeen welvarend, zeker in het voormalige west Duitsland en heeft 

een gemiddeld tot hoog vrij besteedbaar inkomen.3 
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Waar Nederlanders wat soberder zijn, letten Duitsers vooral op kwaliteit en comfort. Ze zijn daarbij 

zeer kritisch, letten op keurmerken en vragen om referenties. Goede kwaliteit en extra comfort mag 

dan ook wat kosten. Het bekende cliché dat een Duitse succesvolle zakenman of zakenvrouw dat ook 

graag laat zien klopt in grote lijnen ook. Als directeur van een grote onderneming rij je niet een 3e 

generatie Golf. Bovendien is je auto schoon van binnen en buiten en vooral totaal schade en krasvrij.

Duitsers zijn ook zeer milieubewust. Vernieuwbare energie, biologisch eten en gescheiden afval 

inzamelen zijn de norm. Duitsland is het eerste land in de geschiedenis dat er al meermalen in 

geslaagd is om op één dag, bijvoorbeeld op 7 juli 2013, meer dan 50% van de verbruikte elektriciteit uit 

vernieuwbare bronnen aan te bieden.4  

Ook hecht men veel belang aan ‘Made in Germany’ en over het algemeen is men apetrots op met name 

de automobielindustrie. 

Het is zondermeer aan te raden je te verdiepen in een aantal van de meer culturele aspecten in 

Duitsland. Een bron van inspiratie daarvoor is het Duitslandweb.nl forum op Facebook: www.

facebook.com/duitslandweb. Het laatste nieuws uit Duitsland kun je sinds kort ook volgen op www.

duitslandnieuws.nl.

In het kort kun je uit deze feiten afleiden dat het potentieel in Duitsland enorm is. Tegelijkertijd is een 

kleine waarschuwing op zijn plaats. Als je plotseling zeer succesvol bent, moet je oppassen dat je niet 

aan je eigen succes ten onder gaat, bijvoorbeeld omdat je een plotselinge piek in bestellingen überhaupt 

niet kunt leveren. Maar laat je niet door zo’n potentieel ‘luxeprobleem’ weerhouden, integendeel.

http://www.facebook.com/duitslandweb
http://www.facebook.com/duitslandweb
http://www.duitslandnieuws.nl
http://www.duitslandnieuws.nl
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WAAROM NOU JIJ?3.

Het is dus alleen al op grond van de cijfers zeer verleidelijk om Duitsland te gaan ‘veroveren’. Wie 

wil er niet verkopen in een welvarend, stabiel land, met een gemiddeld tot hoog vrij besteedbaar 

inkomen, goede perspectieven en een positief ingestelde consument? Antwoord: iedereen met een 

beetje gezond zakelijk verstand.

Dat brengt ons meteen bij het eerste belangrijke punt. Heb je al marktonderzoek gedaan?  Is er überhaupt 

iets bekend over de diensten, producten of services die je wilt verkopen? Bij marktonderzoek denk je 

wellicht aan het inschakelen van een duur bureau. Uit eigen ervaring weten we dat een meer hands-

on aanpak met slim gebruik van online middelen, waaronder natuurlijk Google, minsten zo effectief 

kan zijn. We gaan ervanuit dat je met je eigen fingerspitzengefühl en expertise in jouw product- of 

servicesegment, snel een beeld kunt vormen van de mogelijkheden in Duitsland.
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De volgende checklist helpt je daarbij de hoofdpunten te analyseren:

1. Check websites van concurrenten: ook als je het Duits niet zeer goed machtig bent, 

kunnen het assortiment, algehele presentatie en design je al veel informatie verschaffen.

2. Prijsanalyse: kijk en vergelijk en maak daarbij alvast een inschatting van mogelijke extra 

kosten die je vanuit Nederland wellicht moet toevoegen, zoals verzendkosten.

3. Maak een roadtrip: belangrijke grote Duitse steden zoals Düsseldorf en Keulen, zijn in 

slechts een paar uur reizen met auto of trein vanuit Nederland bereikbaar. Behalve het 

plezier om af en toe zonder snelheidslimiet over de Autobahn te razen, is een bezoek 

aan winkels die jouw producten verkopen, zeer leerzaam. Vergeet vooral geen foto’s te 

maken en observeer het aankoopgedrag van de aanwezige klanten.

4. Praat met minstens 10 mensen over je plannen: vraag of men Duitse kennissen, 

vrienden of familie heeft en probeer ook met hen in contact te komen. Een Engelstalig 

artikel dat de voordelen van deze aanpak uitlegt vind je hier.5  

5. Probeer Amazon of Ebay: om inzichten te verkrijgen zonder gelijk je hele platform te 

lokaliseren kun je ook overwegen om via Amazon of Ebay te verkopen. Zelfs via Ebay 

Kleinanzeigen, dat overigens door het Nederlandse Marktplaats in Duitsland gerund 

wordt, bereik je zeer veel Duitse consumenten. Je kunt op die manier heel snel ervaren 

hoe jouw producten in Duitsland aankomen.

 

Plannen smeden

Om een duidelijk beeld te krijgen van je kansen, de kosten en de tijd die je je gunt om je in Duitsland 

te vestigen is een businessplan een verplichte oefening. Dit plan moet je met name een goede blik op 

de ROI geven en een duidelijk tijdspanne definiëren, meer in jaren dan in maanden, waarna een break 

even bereikt dient te zijn.

Bij e-commerce activiteiten betekent meer verkoop ook meer verzendkosten, die zijn vaak moeilijk 

omlaag te krijgen. Hogere verkoopvolumes betekent ook meer aanspraak op klantenservice en een 
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hogere interne werkdruk, die op termijn alleen door het aanstellen van extra personeel opgevangen 

kan worden. Vanaf een bepaalde hoeveelheid omzet is het ook belangrijk voor de geloofwaardigheid 

van de onderneming, om in Duitsland vertegenwoordigd te zijn. 

De marketingkosten liggen in Duitsland ook hoger. Voor Keywords bij Google betaal je voor de vuist 

weg 25% meer. Bovendien is het zoekvolume vaak 3-5 groter dan in Nederland. Je budget is dus 

veel sneller opgebruikt. Een maandelijks Adword budget zal je dan ook van het begin af aan op die 

schaal moeten aanpassen, wellicht zelfs nog meer als je werkelijk zichtbaar wil zijn. Daar staat dan wel 

tegenover dat de potentiële omzetten ook velen malen hoger kunnen uitpakken. Mocht je de Adword 

kosten willen beperken, dan is het de moeite waard om je gebied te begrenzen. Alleen in Nordrhein-

Westfalen (NRW) wonen bijvoorbeeld al bijna 17,5 miljoen mensen.

Voorbeelden van belangrijke kostenfactoren en het verschil met Nederland zijn als volgt:

Juridische kosten: zeker in het begin zul je een jurist in de arm moeten nemen om algemene 

leveringsvoorwaarden en bepaalde aspecten van je website te toetsen. 

Administratiekosten zoals btw aangifte: er zijn Europese regels die bepalen hoe de BTW 

afdracht moet worden uitgevoerd, wanneer je goederen levert aan een particulier in een 

ander EU land.

Is je totale omzet in Duitsland minder dan €100.000,- dan hoef je geen BTW aangifte in 

Duitsland te doen. Ga je over dit bedrag heen, dan moet je alle omzet in Duitsland ook aan 

de Duitse fiscus opgeven. Je betaalt dan Duitse Mehrwertsteur, afgekort: MwSt. (19%) en niet 

de Nederlandse BTW (21%).

Meer informatie over BTW aangifte met een checklist voor Duitsland vind je hier:

http://fs-gefuehl.com/blog/2013/07/05/duitsland-en-btw-hoe-zit-het-ook-al-weer/

 

Marketing kosten, bijvoorbeeld CPC: hou rekening met een hoger kostenniveau voor 

zowel online als klassieke offline media. 

http://fs-gefuehl.com/blog/2013/07/05/duitsland-en-btw-hoe-zit-het-ook-al-weer/
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Verzend- en transportkosten: verzenden van post en pakketten vanuit Nederland is iets 

duurder dan versturen binnen Duitsland. Bovendien moet je rekening houden met extra 

kosten voor het retourneren van producten door Duitse consumenten.

Vertaal en lokalisatiekosten: de vertaalkosten voor een platform kunnen aardig 

oplopen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat bij nieuwe producten de 

productbeschrijvingen en eventueel handleidingen ook vertaald moeten worden. Deze 

meelopende variabele kosten zijn, ook in een tijd waar ‘machine-vertalingen’ steeds beter 

worden, nogal altijd aanzienlijk.

Kortom het opzetten van een businessplan is van groot belang. Daarbij is het raadzaam om 

met scenario’s te werken en niet verder dan één of twee jaar vooruit te rekenen, waarbij je 

regelmatig de werkelijke resultaten met de geplande scenarios vergelijkt.
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Stel dat een marktonderzoek, een analyse van je USP en het vinden van een oplossing voor het 

Duitstalige aspect van je nieuwe activiteiten, allemaal positief uitvallen. Dan is het tijd om ervoor 

te gaan.

Lees dan toch eerst even het volgende typische bestelproces door. Het opzetten van een e-commerce 

platform is namelijk niet simpelweg een kwestie van klonen, vertalen en vette omzetten binnen 

halen. Aanpassen aan de  lokale omstandigheden is minstens zo belangrijk. 

Ok, stel je hebt een Duitse webshop. Hoe ga je er voor zorgen dat de Duitse consumenten je weten te 

vinden?

Duitsers gebruiken Google (90%) het meest als zoekmachine en ook Google Shopping is populair. 

Vergeet echter Yahoo (circa 1%) en Bing (circa 3%) niet bij de zoekmachine marketing.6 Beiden worden 

nog regelmatig gebruikt in Duitsland en de advertentiekosten zijn duidelijk lager dan bij Google. Door 

de grote omvang van de Duitse markt is dit relatief kleine kanaal toch nog goed voor behoorlijk wat 

kwalitatief goed verkeer. Maar vooral bij de wat oudere consument is het gebruik van traditionele 

media, zoals kranten en tijdschriften niet te onderschatten. 

Duitsers zijn ook relatief conservatief wanneer het om online kopen gaat. Levensmiddelen online 

bestellen en thuis laten leveren is bijvoorbeeld beduidend minder populair dan in omringende landen 

zoals Frankrijk en Nederland. Heeft een Duitse klant je eenmaal gevonden en is de koopervaring 

positief geweest dan zijn ze over het algemeen zeer loyaal.

WO SIND SIE DENN?5.
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Het opzoeken van de publiciteit is een goed idee maar is minder eenvoudig dan in Nederland. 

Persberichten worden bijvoorbeeld nauwelijks opgepikt, tenzij je met gerenommeerde persbureaus 

werkt. Het is kortom lastiger in Duitsland om in de pers te komen. Maar als het lukt om in bijvoorbeeld 

Bild of Brigitte vermeld te worden, is het resultaat ook gelijk grootschalig. 

Wanneer je nog geheel onbekend met de Duitse markt bent is het zeer verstandig om met een lokaal 

servicebureau te werken dat ervoor kan zorgen dat je snel gevonden wordt.

    In het kort:

SEO: zorg dat je in Google via Keywords goed gevonden kunt worden maar sluit Yahoo als 

mogelijkheid ook niet uit. Wanneer je veel concurrenten hebt zal je veel tijd moeten besteden 

of geld moeten investeren om slimmere, betaalbare Keywords te vinden die toch een goede 

conversie hebben. Soms moet je toch op de Keywords met een hoge CPC en hoge conversie 

inzetten om in ieder geval de eerste klanten binnen te halen.

Events en media: overweeg deelname aan events, beurzen en het adverteren in traditionele 

media.

Ga lokaal aan de slag: zoek naar partnerships met blogs en communities en maak in het 

begin gebruik van een bureau met kennis van de lokale markt.

Benut bestaande platformen: bekijk welke shopping platformen en prijsvergelijkers voor 

jouw product interessant kunnen zijn. Sites als Stylefruits (mode) en Idealo (prijsvergelijk) 

hebben enorme bezoekersaantallen.

Social Media hoort erbij: overweeg zo snel mogelijk ook op Social Media kanalen actief te 

worden. Facebook ligt voor de hand en wordt ook in Duitsland massaal gebruikt. Pinterest 

is echter voor met name de vrouwelijke klanten zeer populair. Twitter is minder populair 

dan in Nederland, maar voor producten waar regelmatig veranderingen en nieuwe feiten 

gecommuniceerd kunnen worden, wordt Twitter ook in Duitsland vaak toegepast en gevolgd. 
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De user-experience of ook wel Look & Feel van een website is ook voor Duitsers zeer belangrijk. De 

volgende elementen zijn daarbij van groot belang:

URL

Reserveer een .de URL en denk ook na over het vertalen van je merknaam naar een Duitse naam. 

Duitsers spreken meestal wel Engels maar hebben een grote voorkeur voor teksten en communicatie 

zonder Engelse woorden. Je zult verbaasd staan hoe vaak eenvoudige, engelstalige slogans niet 

aankomen bij je doelgroep.

Logo’s en kleuren

Ideal, Thuiswinkelwaarborg en PostNL zijn onbekende merken in Duitsland. Die kun je beter vervangen 

door het DHL Deutsche Post, Sofortüberweisung, TÜV en Trusted Shop logo, mits je natuurlijk de 

toestemming hebt om deze te gebruiken.

Du of Sie, 

Het Du (jij-vorm) of Sie (U-vorm) thema is nog altijd belangrijk in Duitsland. Internet is een jong medium 

en je consument met ‘jij’ aanspreken wordt over het algemeen geaccepteerd. Het is echter raadzaam 

om emails en orderbevestigingen in de U-vorm te schrijven. Wil je geen risico lopen laat dan alles in de 

U-vorm vertalen.

EERSTE INDRUKKEN6.
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Impressum

Een Impressum is wettelijk verplicht voor schriftelijke publicaties zoals boeken, kranten, tijdschriften 

en websites. Het Impressum geeft exact aan wie de eigenaar van de publicatie en het auteursrecht is. 

Duitsers hechten hier veel waarde aan. Het is vaak zelfs de meeste bezochte pagina van je website.  

Je ziet dit bijvoorbeeld ook terug in de footer of signatuur van zakelijke emails. Je ziet daar altijd de 

namen van de Managing Director ofwel ‘Geschäftsführer’, de Kamer van Koophandel registratie en de 

vestigingsplaats van het hoofdkantoor vermeld staan.

Een Impressum moet in ieder geval de volgende punten omvatten:

1. Naam en adres van de aanbieder: op je webshop moeten de namen worden vermeld van 

natuurlijke en rechtspersonen en van personenvennootschappen die toestemming hebben 

rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. 

2. Naam van de vertegenwoordigingsbevoegde: indien de eigenaar van de webshop 

een rechtspersoon of een personenvennootschap is, moet bovendien de naam van de 

vertegenwoordigingsbevoegde, meestal ‘Geschäftsführer(s)’, worden vermeld.

3. Telefoonnummer en emailadres: telefoonnummer en emailadres moet volledig en 

nauwkeurig worden aangegeven. Voor een Duits telefoonnummer moet bijvoorbeeld de 

land code “00 49” staan.

4. Inspectie en instantie voor verlening van vergunningen: indien de aangeboden 

telefonische diensten geregistreerd of aan inspectie onderhevig zijn, moeten de bevoegde 

instantie met postadres worden vermeld.

5. Register en registernummer:  indien je webshop in het handels-, verenigings-, 

partnerschaps- of coöperatieregister staat ingeschreven, moet je het registernummer en de 

naam van het desbetreffende register vermelden.

6. Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer moet worden genoemd indien je 

als eigenaar van de webshop btw-plichtig bent.

7. Overzichtelijke informatie: de informatie moet inzichtelijk, direct toegankelijk en altijd 

beschikbaar zijn. Ze moet daarom op een duidelijk zichtbare plaats staan en zonder lang 

zoeken op elk gewenst moment te vinden zijn.
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Als je deze informatieverplichtingen niet nakomt, kan je met een boete van maximaal 50.000 Euro 

worden bestraft. Dit geldt niet alleen voor opzettelijke overtredingen, maar ook voor nalatigheid. Zorg 

dus dat je website aan de Duitse wetgeving voldoet.

Zorg ook dat je een Impressum toevoegt aan je emails. Dit is ook verplicht en wordt in de praktijk vaak 

vergeten. Een goed voorbeeld van een impressum vind je hier: 

http://de.fs-gefuehl.com/impressum/

Privacy

Privacy is een zeer gevoelig onderwerp in Duitsland, zeker wanneer het gaat om registratie van 

persoonlijke data en het gebruik daarvan voor marketing activiteiten en in publicaties. Het feit dat 

Google in Duitsland bij wet verplicht is om op aangeven van particulieren of instanties, delen van hun 

Streetview foto’s te wissen, is uniek in de wereld. De Duitsers maken er op grote schaal gebruik van om 

hun privacy te beschermen. Het geheel aan maatregelen valt onder de noemer ‘Datenschutz’ en vormt 

een niet te onderschatten scala aan maatregelen waar alle instanties rekening mee te houden hebben.

Ook als webshop ben je wettelijk verplicht je klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke 

privacygevoelige gegevens je verzamelt en met welk doel. 

Het privacy beleid van je online webshop dient te voldoen aan de volgende punten:

1. Identiteit: je moet je bedrijfsnaam vermelden, inclusief de adresgegevens van je bedrijf en 

een contactadres voor privacy-gerelateerde vragen.  

2. Doeleinden: met welk doel worden persoonlijke gegevens opgeslagen? Denk dan aan 

zaken als ‘het uitvoeren van de koopovereenkomst’ of ‘beveiliging en optimalisering van de 

website’. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het vastleggen van IP-adressen.

3. Gebruik van cookies: als de site cookies gebruikt - wat vrijwel altijd het geval  is -  dan ben 

je verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat je daarmee doet.

4. Nieuwsbrieven: klanten moeten expliciet toestemming gegeven hebben voor het ontvangen 

van nieuwsbrieven. Een vooraf aangevinkt opt-in vakje is verboden. Ook moet er in elke 

nieuwsbrief staan hoe men zich kan afmelden. Zorg ervoor en test uitgebreid of dit ook 

werkt!

http://de.fs-gefuehl.com/impressum/
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5. Inzage en correctie: Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij 

verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

6. Beveiliging: Je moet toelichten welke technische en organisatorische maatregelen je 

hebt genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. Bij het plaatsen van bestellingen is het bijvoorbeeld nodig dat je 

de internetverbinding beveiligt met SSL.

Voor de specifieke invulling van je privacy beleid is het belangrijk dat je een lokale Duitse partner om 

advies of daadwerkelijk hulp vraagt. Je kunt ook contact opnemen met een advocaat of jurist.

Keurmerken

Het lijkt een cliché, maar Duitsers waarderen werkelijk degelijkheid en betrouwbaarheid. Het is daarom 

verstandig om je webwinkel te voorzien van een keurmerk. Dit is overigens niet verplicht. Het certificaat 

van een keurmerk brengt echter wel veel voordelen met zich mee. Wanneer klanten een online winkel 

al op het eerste gezicht vertrouwen, is de kans groter dat men tot aankoop overgaat en dit ook met 

overtuiging doet. Door het verzamelen van onafhankelijke en transparante klantbeoordelingen wordt 

er meer vertrouwen geschept, stijgt de klant tevredenheid en wordt de kans op retourzendingen 

verlaagd. Dat resulteert uiteindelijk in een hogere omzet.7 

Trusted Shops

Het Trusted Shops keurmerk is het meest bekende keurmerk in Duitsland. In een representatief 

consumentenonderzoek hebben onlangs weer 62% van de deelnemers aan de enquête aangegeven 

het Trusted Shops keurmerk te vertrouwen. Trusted Shops controleert de online winkels en geeft 

goedkeuring voor veilige e-commerce. Om een dergelijk etiket te verkrijgen, dient je webshop en 

je service aan verschillende criteria te voldoen. Je moet een certificering laten uitvoeren voor je het 

Trusted Shops logo mag voeren.
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Ben je door deze strenge controle heen gekomen dan kan de klant aanspraak maken op de “Niet 

tevreden - Geld terug” garantie van Trusted Shops. Dankzij deze garantie kunnen klanten online 

aankopen zonder enig financieel risico. De standaard bijdrage voor lidmaatschap is proportioneel met 

de jaarlijkse turnover, en start bij 50 EUR per maand.

Er zijn nog meer keurmerken zoals EHI Geprüfter Online-Shop8 , TÜV-SÜD Safer shopping9  en  

Bonicert.10 Meer informatie in het Duits kun je in “Studie zu Internetgütesiegeln in Deutschland und 

Europa”  terugvinden.11
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De klant heeft je gevonden en de eerste indruk van je website is goed. Nu is het zaak dat je hem ook 

weet te overtuigen van je producten, zodat hij iets gaat kopen.

1. Kortingen:  Nederlanders houden van duidelijk gecommuniceerde kortingen, maar 

Duitsers houden van wat subtielere vormen van communicatie. Dat wil niet zeggen dat ze 

niet prijsgevoelig zijn, integendeel! Maar enige terughoudendheid is wel geboden.

2. Slogans en claims: pas op met claims als; ‘we zijn de goedkoopste, beste en snelste’. Niet 

alleen gelooft men je niet zo gauw, maar je moet die claims ook waar kunnen maken. Focus 

liever op kwaliteit en service, maar ook daar geldt; zorg dat je je beloftes nakomt.

3. Levertijden: de levertijd is erg belangrijk. Pas hier het principe van ‘underpromise and 

over deliver’ toe. Wanneer je 2 – 3 dagen aangeeft en het is er al na 1 dag heb je zeker 

weten een tevreden klant. Ga ook na of binnen een dag leveren werkelijk zo belangrijk is. 

Het hangt heel erg van het product en de doelgroep af of dit ook belangrijk is. Kijk hierbij 

goed naar wat de concurrentie doet en belooft.

4. Leverings- en retourkosten: vanaf 50 EUR is de verzending bij de meeste Duitse webshop 

gratis. Retourneren bij een bestelling van boven de 40 EUR moet officieel kosteloos zijn. 

Maar over het algemeen verwacht de Duitse consument dat alles kosteloos geretourneerd 

kan worden. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat 65% niet meer bij jou koopt als retouren 

geld kosten.12

5. Reviews: net als in Nederland zijn reviews en feedback belangrijk en er wordt nauwgezet 

naar gekeken. Voordeel van goed geformatteerde reviews is dat ze vaak geïndexeerd 

worden in Google en nu ook rechtstreeks in de zoekresultaten terug te vinden zijn.

OVERTUIGEN7.
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De klant heeft je gevonden en dankzij het vertrouwen dat je via je webdesign uitstraalt, de USP van 

je producten en services en wellicht op aanraden van anderen, bijvoorbeeld op Facebook, besluit 

hij of zij tot een aankoop.

Opnieuw zal het je niet verbazen dat Duitsers veel belang hechten aan een duidelijke en eenvoudig te 

gebruiken check-out proces. Daarbij zijn vier punten zeer belangrijk: 

• Het moet mogelijk zijn zonder registratie vooraf te bestellen.

• Biedt de gangbare Duitse betaalmethodes aan in lijn met de bestaande voorkeuren, met 

name kopen op rekening.

• Vermeld duidelijk de verwachte levertijd en hou je eraan!

• Zorg ervoor dat de AGB’s toegankelijk zijn.

Bezahlen bitte

In Duitsland bestaan een aantal andere dan in Nederland en Duitsers hebben andere voorkeuren. De 

volgende lijst geeft in percentages het gebruik van de meest voorkomende betalingsmethoden aan:

• 35% PayPal

• 29% Auf Rechnung

• 20% Vorkasse per Überweisung

• 18% Kreditkarte

• 14% Lastschrift (ELV)

• 3% SofortÜberweisung

• 2% Nachnahme

CHECKING-OUT8.
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Kauf auf Rechnung vinden Duitsers heel belangrijk en kan een conversie-killer zijn als je het niet 

aanbiedt, hoewel Amazon dit bijvoorbeeld niet heeft. Kopen op rekening wordt beschouwd als een 

uiting van wederzijds vertrouwen en geeft aan dat de aanbieder een langdurige visie op zaken doen 

heeft.

De elektronische betaalmethode die verreweg het meeste gebruikt word door Duitse consumenten is 

PayPal, op afstand gevolgd door de credit kaart. PayPal is erg populair onder de Duitse consumenten. 

Van de 52 miljoen PayPal accounts in Europa zijn er 10 miljoen in handen van Duitse consumenten. 

Hier zijn nog enkele feiten over Duitse online betaalmethodes:

• 33 % van de Duitse online consument vindt de snelheid en efficiëntie bij het belangrijkst bij 

het online aankopen.

• 36 % van de Duitse online shoppers betaalt online via PayPal en soortgelijke systemen

• 39 % van de mannelijke consumenten gebruiken moderne betalingssystemen

• 33 % van de vrouwelijke consumenten gebruiken moderne betalingssystemen

De AGB’s

De Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGB’s in Duitsland (Allgemeine Geschäftsbedingungen), 

moeten tijdens het check-out process eenvoudig toegankelijk zijn en ook kloppen met wat de klant 

in werkelijkheid verwachten kan. Net als in Nederland zijn de AGB’s aan regelgeving onderhevig. Het 

consumentenrecht in Europa bepaalt dat het recht in het land van de afnemer van toepassing is, 

behalve bij  B2B transacties. Ook al zet je in je AGB’s dat het Nederlandse recht van toepassing is, dan 

is dat juridisch niet geldig. Alleen vertalen van de AGB’s is dus niet genoeg,  een Duitse jurist zal ze 

moeten controleren en aanpassen. 
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Na betaling is het natuurlijk zaak om de goederen zo snel mogelijk bij de klant te krijgen. Zoals 

al eerder aangegeven ligt het voor de hand om dit vanuit Nederland te sturen. Er zijn voldoende 

mogelijkheden om dat goed en snel te organiseren. Bij grotere volumes en wanneer levertijden een 

belangrijke rol spelen, is het wellicht zinvoller om vanuit Duitsland te zenden. Denk wel goed na 

voordat je deze stap maakt, want dit betekent dat je je hele voorraad en logistieke proces nog een 

keer moet gaan opzetten. 

Hier volgen een aantal mogelijke scenario’s:

• Levering via je bestaande dienstverlener: je kunt versturen vanuit Nederland via je 

normale logistieke dienstverlener. Dit is iets duurder en verlengt de levertijd met 1 – 2 

dagen, afhankelijk van de verzendmethode. Voordeel is dat je de reeds bestaande logistieke 

oplossing in Nederland grotendeels kunt ‘hergebruiken’.

• Leveren over de grens: staat je bedrijf in de grensregio? Dan kun je ervoor kiezen om je 

pakketjes zelf direct in het dichtstbijzijnde filiaal van de Duitse Post aan te leveren. Op die 

manier kun je een levertijd van 1 dag realiseren en zijn de kosten erg laag. 

• Kies voor een Duitse vervoerder: DHL Globalmail heeft een zeer goede oplossing voor 

zendingen naar Duitsland, waarmee je 1 dag langer levering hebt.

• Overweeg Amazon: bekijk ook de mogelijkheid van verkoop en levering via Amazon met 

opslag van je producten bij Amazon zelf. Hiervoor betaal je natuurlijk vergoedingen die van 

je marge afgaan.

In alle gevallen is het belangrijk dat je rekening houdt met retourzendingen. Zorg dat je hiervoor 

een passende oplossing aanbiedt. Het meest gangbare proces is het bijvoegen van een voorbedrukt 

retouretiket. De klant kan dit op de doos plakken en het pakketje bij de post afgeven. Op die manier 

heb je volledige controle over het proces. Een antwoordnummer bestaat in Duitsland niet, dus je zult 

iets anders moeten bedenken!

VERZENDEN EN ONTVANGEN9.
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Het milieu is een belangrijk thema in Duitsland en afvalverwijdering hoort daar ook bij. Je bent 

als bedrijf verantwoordelijk voor een correcte verwijdering en verwerking van je verpakkings- en 

verzendmaterialen. Deze verplichting kan echter afgekocht worden, bijvoorbeeld via het Grüner 

Punkt programma.

Het Grüner Punkt-logo geeft aan dat de onderneming die het product op de markt brengt een bijdrage 

betaalt aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. 

Via het online portaal van Grüner Punkt (www.gruener-punkt.de) kun je een licentie verkrijgen voor 

gebruik van eigen transportmaterialen. Deelname aan zulke programma’s vinden Duitse consumenten 

belangrijk en het kan ook als een soort keurmerk beschouwd worden.

GRÜNER PUNKT, GEEN PUNT!10.

http://www.gruener-punkt.de
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Tot slot nog een paar opmerkingen over taalgebruik. Een oude wijsheid in het zakendoen is 

simpelweg: als ik wat wil kopen verwacht ik dat men mijn taal spreekt, wil ik wat aan iemand 

verkopen spreek ik zijn taal. Aangezien we er voor dit white paper vanuit gaan dat je in Duitsland 

wilt verkopen, zal je veel aandacht moeten besteden aan je Duitse vertalingen en taalgebruik.

Zoals al aangestipt in de inleiding, zal je e-commerce platform in het Duits vertaald moeten worden. 

Dat moet technisch in je web-omgeving mogelijk zijn en daarbij zal je tegelijkertijd ook aan je marketing 

activiteiten moeten denken. Je zult Duitse keywords voor een Adwords campagne moeten vinden. 

Emailnieuwsbrieven zullen in het Duits vertaald moeten worden. Meta-tags, foutmeldingen en algemene 

gebruiksvoorwaarden voor de site zullen netjes en het liefst foutloos vertaald moeten worden. Maar 

daarbij houdt het niet op. Producten zonder Duitstalige handleiding worden systematisch laag of lager 

gewaardeerd, zie bijvoorbeeld onderstaand screenshot van  een productreview op Amazon.de.

ENTSCHULDIGUNG, WAS MEINEN SIE?11.
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Duitse consumenten verwachten uiteraard ook dat de klantenservice hen in het Duits aanspreekt of 

terugschrijft. 

Als oplossing zou je natuurlijk een Duitstalige medewerker erbij kunnen halen. Deze moet dan, zeker in 

het begin, wel een schaap met vijf poten zijn. Van teksten schrijven, social media van inhoud voorzien 

en vertalen, via klantenservice en nazorg, zal hij of zij zich ook met juridische en organisatorische romp 

slomp bezig moeten houden. 

Het vinden, in dienst nemen en behouden van zo’n persoon is niet eenvoudig. Werkt hij of zij 

bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse vestiging? Werken vanuit huis in Duitsland kan kosten besparen 

maar de kwaliteit van het geleverde werk is moeilijker te controleren. Wat gebeurt er bovendien als hij 

ziek wordt. Deze risico’s moeten niet onderschat worden.

In het algemeen is het, zeker in het begin, handiger om een Duitse partner te vinden. Er zijn goede 

in Duitsland gevestigde bureaus, die met een mix van Nederlandse en Duitstalige medewerkers de 

nodige kernactiviteiten efficiënt en flexibel kunnen uitvoeren. Daarmee bouw je snel een reputatie op 

en vergroot je de kans op een constant groeiend aantal websitebezoekers. Dat dit weer een positieve 

invloed heeft op je Google rankings en daarmee weer op je omzet is natuurlijk evident.
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Wat op het eerste gezicht eenvoudig en veelbelovend leek is na het lezen van dit white paper wellicht 

weer een stukje verderaf komen te staan.  Maar zoals Confucius al zei: elke reis begint met een 

eerste stap. En een goede reiziger bereidt zich niet alleen goed voor, maar vraagt onderweg ook om 

raad. Zo maakt hij vrienden over de hele wereld en leert daardoor hoe hij zich aan de verschillende 

omstandigheden het beste kan aanpassen, ook in talen die hij niet direct machtig is.  

Laat je niet ontmoedigen door de vele regelingen, wetten, voorschriften en afwijkende voorkeuren 

van de Duitsers. Integendeel, omdat er veel geregeld en duidelijk is kan men het opzetten, managen 

en uiteindelijk succesvol uitbouwen van een Duits e-commerce platform ook heel goed sturen. 

Dat je daarbij onderweg nog een aardig woordje Duits zult leren en ook vooral van de goede kanten 

van Duitsland zult profiteren is eigenlijk een prima vooruitzicht. 

Ben je enthousiast over je kansen in Duitsland en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem 

dan eens contact met ons op. Wij helpen je graag om succesvol te worden in Duitsland!

Viel Erfolg!

ZUM SCHLUSS12.
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Fingerspitzengefühl

c/o Betahaus & Co

Prinzessinnenstrasse 19/20

10969 Berlijn, Duitsland

Fingerspitzengefühl is een full service 

bureau gericht op Nederlandse eCommerce 

ondernemers, die de Duitse markt op willen. 

Wij zijn in Berlijn gevestigd en we werken 

met een team van Duitse specialisten. We 

begrijpen als geen ander hoe de online 

marketing en customer service in Duitsland 

moet worden aangepakt.

Ons team bestaat uit ervaren online 

specialisten die de weg kennen in Duitsland. 

Bovendien zetten we waar nodig freelance 

specialisten in die tot de absolute top in hun 

vakgebied horen. Hierdoor zijn we in staat om 

snel en efficiënt multi-channel campagnes op 

te zetten en succesvol uit te rollen.

SEOSHOP EN FINGERSPITZENGEFÜHLINFO

http://fs-gefuehl.com/

http://fs-gefuehl.com/blog/

twitter.com/fsgberlin

http://www.linkedin.com/company/2707589

Start nu gratis

http://fs-gefuehl.com/
http://fs-gefuehl.com/blog/
http://twitter.com/fsgberlin
http://www.linkedin.com/company/2707589
http://linkedin.com/company/robin-interaction-on-the-fly 
https://app.robinhq.com/signup?lang=nl&utm_source=whitepaper&utm_medium=referral&utm_campaign=seoshop
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