


De wettelijke vereisten in Duitsland

Volgens de Duitse wetgever moet de volgende informatie nogmaals aan de klant voorgelegd worden 

vóór de koop definitief doorgevoerd wordt:

· De uiteindelijke prijs, inclusief BTW en verzendkosten.

· Een verwijzing naar de algemene verkoopsvoorwaarden en het herroepingsrecht in het bijzonder. 

· De klant moet de mogelijkheid hebben het bestelformulier aan te passen alvorens de definitieve  

 koop te bevestigen.

· Ook moet de klant onmiddellijk na de transactie een bevestiging per e-mail ontvangen. Hieronder

 gaan we daar nog verder op in.

· Het moet op eenvoudige wijze mogelijk zijn de algemene verkoopsvoorwaarden èn het data privacy  

 statement (datenschutzerklärung) in te zien en deze te downloaden.

Het betaalproces, ook wel het checkout proces genoemd, is een van de meest belangrijke onderdelen 

van een webshop. Ongeveer 50% van de potentiële klanten haakt bij het betaalproces af. Het is zaak 

het checkout proces zo makkelijk mogelijk te maken, maar daarbij niet de wettelijke eisen waaraan 

het proces moet voldoen uit het oog te verliezen. Zeker in Duitsland zijn de voorschriften voor online 

verkopen best strikt. Een uitdaging om daar goed mee om te gaan.

Voldoet aan de nationale wettelijke vereisten,

is intuïtief en makkelijk te navigeren,

is betrouwbaar en straalt dat ook uit.

Het is het moment van de waarheid: de bezoeker wordt klant... of niet.

Een goed checkout proces:
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Dan is er nog de zogenaamde 'knopjes-wet' in Duitsland (Button Lösung) welke de positie en de toege-

stane terminologie voor de uiteindelijke aankoop-knop beschrijft. Waar je op moet letten:

· De definitieve aankoop-knop moet aan het einde van het betaalproces staan, gelijk onder de wet- 

 telijk verplichte informatie (informatie m.b.t. de waren, totale prijs, verzendkosten).

· Onduidelijke misleidende namen zijn niet toegestaan. Namen voor de aankoop-knop die niet  

 mogen zijn bijvoorbeeld aanmelden, bestellen, verder, bestelling insturen. Wèl OK zijn  

 Jetzt Kaufen (nu kopen), Kaufen (kopen) of Kostenpflichtig bestellen (kostenplichtig bestellen).

De 'knopjes-wet'



Iedereen die al wel eens iets online bestelt heeft kent het wel, je wilt je aankoop definitief bevestigen 

en.. je komt niet verder. Vaak komt dat doordat je vergeten bent het kleine checkboxje aan te klikken 

waarmee je aangeeft dat je privacy statement gelezen hebt en deze accepteert. Veel webshops maken 

dit checkboxje om klachten te vermijden. Let ook even op het volgende:

· Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling moet een bevestigingsmail verzonden worden. Deze  

 e-mail moet alleen de ontvangst van de bestelaanvraag bevestigen en niet toezeggen dat het pro- 

 duct  daadwerkelijk op voorraad is. Denk hierbij aan een zin als ' bedankt voor uw  bestelling, uw 

 aanvraag wordt in behandeling genomen.' In deze e-mail moet nogmaals op het herroepingsrecht  

 gewezen worden, en eventueel ook op de algemene voorwaarden.

· Let op! Het is in Duitsland officieel alleen toegestaan communicatie details zoals telefoonnummers 

 e.d. te versturen als de e-mail encrypted is.

Het checkboxje - privacy statement
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Wat ligt er in het winkelmandje?

Een goed betaalproces ziet er zo uit:

Tijdens het betaalproces moet duidelijk te zien zijn wat er in het winkelwagentje ligt. Artikel, kleur, 

maat, aantal artikelen en wat hiervan de prijs is (per product en het totaal). Ook de eventuele extra 

kosten, zoals porto worden hier genoemd. Daarbij is het belangrijk hier een korte verwijzing of een link 

te hebben naar de pagina met de persoonsgegevens die klant die bij de bestelling aangegeven heeft, 

zoals adres en telefoonnummer en dergelijke. Hier moet de klant de mogelijkheid hebben zijn / haar 

gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Een simpele 'terug' knop volstaat ook. Tenslotte is het 

nog nodig een verwijzing naar het herroepingsrecht aan te geven.

Bevestiging & betalen

Check out proces

Winkelmandje

Het product

Website pagina Benodigde informatie

· Prijs van het product incl. BTW

· Een link naar de verzendkosten

· De geselecteerde producten

· Kenmerken van de producten (kleur, maat, prijs)

· Rekening- en ontvangstadres

· Soort verzending: expres, normaal etc.

· Bestel-overzicht incl. verzendkosten

· Betaalmethode



Zorg ervoor dat je tijdens het betalingsproces je website runt via https://. Dit betekent dat je de data 

verzendt via een veilige verbinding. Zorg er verder voor dat je web-certificaten up-to-date zijn. Een 

error op je pagina kan ervoor zorgen dat je klanten worden afgeschrikt.

Natuurlijk wil je dat je klant zich registreert en een account maakt. Dat is goed voor klantbinding en 

bovendien handig bij direct marketing. Maar wil de klant dit ook? De belangrijkste reden voor een klant 

om zich te registreren, is dat dit simpelweg handig is voor een volgende bestelling. De meeste nieuwe 

klanten willen zich niet registreren, omdat zij niet weten of zij ooit weer zullen bestellen. Maak duide-

lijk aan de klant, waarom het aanmaken van een account nuttig is. Bijvoorbeeld door het toevoegen 

van een “one click purchase” of “volg je bestelling” (bezorging). Ook het bieden van een korting bij 

registratie trekt de klant vaak over de drempel. Zoals eerder al aangestipt, houden Duitsers er meestal 

niet van hun persoonlijke data te te delen, laat staan zich te registreren. Daarom is het belangrijk dat 

ook zónder account bestelt kan worden in jouw webshop.

Een klantenprofiel aanmaken

https:// Veilig verzenden van persoonlijke data
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Intuïtief en makkelijk
Een belangrijk leitmotiv bij het opzetten van een webshop: zorg dat de klant niet voor verrassingen 

komt te staan. Vooral niet bij het betaalproces. Iedere stap in het betaalproces moet een logische stap 

zijn naar de volgende. Hoe doe je dat?

· Je kunt bijvoorbeeld je betaalproces laten controleren door een keurmerk zoals bijvoorbeeld Trusted  

 Shop of TÜV. Zo’n keurmerk checkt of het proces compleet is, onduidelijk of zelfs bedrieglijk.

· Vermijd verrassingen. Voeg geen extra verzendkosten toe tijdens de laatste stap van het proces.  

 Dit  kan ertoe leiden dat de klant zijn / haar bestelling afbreekt.

· Vraag geen informatie die niet essentieel is voor het kopen van het product. Maak bijvoorbeeld  

 het opgeven van de geboortedatum optioneel. Duitsers delen niet graag hun persoonlijke data  

 met derden.

· Zorg ervoor dat je persoonlijk informatie niet twee keer vraagt en hou bij welke data de klant al

 heeft ingevuld.

· Doe niet aan cross en/of upselling tijdens het betaal proces. Dit kan leiden tot het afbreken van de

 bestelling door klanten. Wil je dit doen, doe het dan eerder.

· Houd de pagina overzichtelijk.

· Pas op voor onduidelijke namen of knoppen: de koper wordt onzeker over wat er gaat gebeuren.



Er zijn verschillende Duitse bedrijven en organisaties die een eCommerce certificaat aanbieden. De 

grootste en bekendste in Duitsland is Trusted Shop. Trusted Shop biedt o.a. een geld terug garantie 

aan klanten waarbij de producten niet zijn bezorgd. Ook TÜV is een kwaliteitscertificaat dat in Duits-

land gangbaar is en zo zijn er nog veel meer.

Om een certificaat te ontvangen moet de shop voldoen aan een aantal strikte regels. Deze regels zijn 

vaak strenger dan de regels die de Duitse wet voorschrijft. Trusted Shop vraagt een basis bedrag voor 

het verlenen van het certificaat en daarnaast een maandelijks bedrag dat afhangt van de omzet van 

de webshop. Ook zal de webshop periodiek gecheckt worden door de organisatie achter het keurmerk.

Kwaliteit en vertrouwen van certificaten
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Door overzichtelijkheid en transparantie bouw je vertrouwen op bij de klant. De betaal- 

methode is minstens zo belangrijk. Klanten willen niet betalen met systemen die ze niet kennen.  

Erkende betaalproviders zoals Paypal, Giropay, Mastercard en betalen op rekening hebben het-

zelfde effect op vertrouwen als bijvoorbeeld het hebben van een keurmerk. Daarom is het slim 

de logo’s van je betaalproviders te tonen op de landingpage van je website. Zo creëer je meer 

vertrouwen en meer vertrouwen zorgt ervoor dat een klant sneller op de aankoop-knop klikt. 

Overigens: Duitsers betalen hun online bestelde producten graag achteraf. Dit blijkt uit een onderzoek 

van EHI over e-commerce. Na ‘achteraf betalen’ komen betalen met creditcard en daarna betalen via 

Paypal als meest favoriete betaalmethoden.

Betaalmethoden



Het is makkelijker om voor bestaande klanten te zorgen dan nieuwe klanten te vinden. Bedank klanten 

voor hun aankoop en houdt de klant geïnformeerd over de levering. Vraag of alles naar wens is verlopen 

en vraag eventueel aan de klant zijn/haar ervaringen te delen door middel van een (product-)beoorde-

ling. Lees daarover meer op de Fingerspitzengefühl website.

Grabs, A.& Sudhoff J. (2014), Empfehlungsmarketing im Social Web. Bonn: Galileo Computing

http://www.smashingmagazine.com

http://conversionxl.com/

http://docs.oracle.com/

https://www.bsi-fuer-buerger.de

www.ehi.org

www.haendlerbund.de/Button-Loesung

Tot slot

Bronnen
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Dislaimer
Fingerspitzengefühl aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de volledigheid, 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van deze tekst. Deze tekst is bedoeld ter informatie, 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik er-
van voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Fingerspitzengefühl BV en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is niet toegestaan. 

www.fs-gefuehl.com


