
Het Duitse webwinkel-keurmerk
 

Hoe herkent een online shopper een betrouwbare webshop? Een onafhankelijk          
webwinkel-keurmerk kan een goed aanknopingspunt zijn.  
 
Er worden in Duitsland nogal wat keurmerken aangeboden. Dan is dus de volgende vraag hoe een                
online shopper herkent of dat keurmerk überhaupt waarde heeft. De kwaliteit van keurmerken             
voor online shops loopt nogal uiteen. Het meest gangbare keurmerk in Duitsland is Trusted              
Shops, maar dit is natuurlijk niet de enige. Fingerspitzengefühl zet een aantal zaken voor je op                
een rijtje.  

Waarom een keurmerk? 

Als je als klant overweegt iets online te kopen, wil je graag zeker zijn dat je klantgegevens niet                  
misbruikt zullen worden, dat je bestelling (op tijd) geleverd wordt en dat je de bestelling, indien                
nodig, zonder problemen retour kan sturen. Heb je het gevoel dat iets niet in orde is, dan zul je                   
negen van de tien keer niet bestellen. Vertrouwen is dus online, meer dan in een gewone winkel,                 
een prioriteit. Een keurmerk wekt vertrouwen en heeft zowel bewust als onbewust invloed op het               
gevoel van een klant tijdens het online shoppen.  
 
Duitsers zijn erg gewend aan ‘kwaliteitszegels’. Op producten in de winkel staan vaak logo’s van               
kwaliteitskeurmerken die verwijzen naar consumentenbonden en testinstituten. “TÜV geprüft”         
is daarvan een bekend voorbeeld. Je kunt stellen dat een goed webwinkel keurmerk invloed heeft               
op vertrouwen, en vertrouwen staat in directe relatie tot de verkoop in jouw webshop.  
 

Waar moet je op letten bij het kiezen van een keurmerk? 

Een goed keurmerk screent de webshop die het zegel mag gebruiken op verschillende manieren              
en let daarbij op meerdere kwaliteitsaspecten. Denk daarbij aan mystery shopping,           
klantervaringen die in kaart gebracht worden en een screening (audit) waarbij gekeken wordt of              
je shop aan de huidige juridische eisen voldoet. Ook bieden sommige keurmerken een             
stroomlijning van je betaalproces aan en zelfs bemiddeling bij geschillen. Vaak zijn er een aantal               
extra eisen waaraan je shop moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor een keurmerk van                
een bepaalde aanbieder. Hoe strenger de eisen en de screening, hoe beter een keurmerk vaak te                
boek staat. Dat kàn betekenen dat je even aan de slag moet om zo’n keurmerk te krijgen, maar het                   
levert dan ook meestal direct rendement op.  
 

Welk keurmerk wekt vertrouwen in Duitsland? 
Trusted Shops is de bekendste in Duitsland, maar er zijn zeker nog meer mogelijkheden die               
misschien beter bij jouw online shop passen. Hier een kort overzicht:  
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De A-brands in keurmerken land 

Trusted Shops - de grootste in Duitsland 

Trusted Shops is een webwinkel keurmerk dat erg bekend is in Duitsland. Het is              
vergelijkbaar met het in Nederland bekendere keurmerk Thuiswinkel Waarborg.         
Het controleert of een webwinkel de rechten van klanten respecteert en           
garandeert deze. Daarnaast krijgen consumenten hun geld terug in het geval van            
geschillen. Door middel van klantbeoordelingen, kunnen klanten de kwaliteit van          
een online shop beoordelen. Deze beoordeling is ook zichtbaar voor andere           
klanten. 
 
Ook biedt Trusted Shops kopers de bescherming dat de klant zijn geld terug krijgt,              
mocht het product niet geleverd worden. Trusted Shops is momenteel actief in 11             
landen in Europa waaronder Duitsland, Nederland, Engeland, Oostenrijk,        
Zwitserland en Frankrijk. Het Trusted Shops keurmerk is daarbij ook nog goed voor             
je Google Ranking. Bovendien is het de preferred businesspartner van het           
Bundesverband des Deutschen Versandhandels. Al met al een degelijk, zo niet           
standaard keurmerk dat erg goed te boek staat in Duitsland. 
 

TÜV geprüft - een begrip in Duitsland 
Koop je bijvoorbeeld een kindermeubel of zoiets als een flatscreen TV in Duitsland,             
dan heb je een grote kans dat je op deze producten een zegeltje tegenkomt met de                
claim ‘TÜV geprüft’. Voor veel Duitsers is dit een teken voor kwaliteitsproducten.            
TÜV is dan ook een super sterk merk; 99% van de Duitsers zegt TÜV te kennen. Het                 
zegel is nu ook als kwaliteitskeurmerk voor online shops beschikbaar onder de            
naam TÜV Süd s@fer-shopping. Het keurmerk staat voor onafhankelijkheid,         
neutraliteit, voor competent en niet-corrupt zijn en schept bovenal vertrouwen. Om           
het zegel te krijgen, voert TÜV een online test, een security check en een audit uit                
bij je op kantoor. 

EHI Geprüfter Online-Shop 
EHI Retail Institute heette vroeger het EuroHandelsinstitut en is de bekendste           
handelsorganisatie in Duitsland. Het EHI kwaliteitszegel voor online shops krijg je           
als je aan de EHI voorwaarden voldoet. EHI voert een audit uit en checkt daarbij of                
je conform de wet opereert en volgens verdere EHI voorwaarden. Je krijgt na de              
audit een rapport met suggesties voor verbetering en, indien nodig, hulp bij            
juridische teksten. Ook biedt EHI hulp bij het stroomlijnen van bijvoorbeeld het            
betaalproces in je shop. Daarnaast biedt EHI klachtenmanagement aan indien je           

2 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.trustedshops.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7kreZIVHxpGr0qr8a8ezpTomFAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.safer-shopping.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0krsTPsipQEVHx6RwE2AYHi9Og
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.shopinfo.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAYpc84gkjVVz_ds5zQhxdVvZWBQ


problemen hebt met klanten. EHI is partner van het Bundesverband E-Commerce           
und Versandhandel Deutschland. 
 

Andere, minder bekende merken 
  

Sicher online kaufen 
Sicher online kaufen is een modern keurmerk dat een zegel biedt dat niet te              
kopiëren is. Zo staat de datum en de URL van de winkel in het zegel geschreven.                
Sicher online kaufen biedt de gebruikelijke audits en services zoals          
klachtenmanagement, reviewsoftware en hulp bij juridische teksten. Interessant        
is dat SOK ook eBay winkels certificeert. 

 

Premium Shops 
Het keurmerk Premium Shops biedt eigenlijk het gebruikelijke scala aan          
diensten en werkt daarbij voor bepaalde onderdelen samen met TÜV. 
 

Bonicert 
Bonicert is een goedkoop maar niet erg bekend keurmerk. Het Duitse magazine            
ComputerBild noemt het keurmerk van twijfelachtige kwaliteit omdat de website          
audit niet bepaald waterdicht is. De eigenaar heeft beterschap beloofd, maar of            
dat helpt? 
 

Chip / Xonio 
Om dit keurmerk te mogen gebruiken, moet je niet alleen aan strikte regels             
voldoen maar ook meedoen aan de prijsvergelijkingsdienst Chip/Xonio. Of dat zin           
heeft voor jouw webshop, hangt waarschijnlijk van de producten af die je            
aanbiedt. Het Chip/Xonio-Online-Shop-Zertifikat keurmerk geldt in de Duitse        
online shop wereld wel als geloofwaardig. 
 

Internetsiegel sicher & seriös 
Het ‘Internetsiegel’ keurmerk wordt niet door een bedrijf gerund maar hoort bij ‘de             
vereniging van veilige en serieuze Internetshop-eigenaren’ (Verein sicherer und         
seriöser Internetshopbetreiber e.V.). De online handelaar moet slechts beloven dat          
hij of zij de privacyregels nakomt en de betaalgegevens van klanten codeert. Dit             
wordt echter niet getest. Het Duitse magazine ComputerBild vond de audit van            
slechts 4 uur wel erg karig. Goedkoop is het wel: voor €15 per maand heb je het                 
keurmerk op jouw website. Moet je dus wel eerst even lid van de vereniging              
worden. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsicher-shoppen.info%2Fihre-vorteile-als-betreiber-eines-online-shops%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGg9qx_fgEfMKmRhv9OsJBeD6RsRg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.premium-shops.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJD2F5NdC1HnRqr_WMONIQilAWTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bonicert.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpzjwh29vXCJ2FL898MaFeeLDTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fcxo%2Fb2b_artikel_10869661.html%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3SSnfRc9rEdbNffpSIOXY-rABHw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internetsiegel.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEseiyLTKxSYPwntIzmanvOimopoQ


 
 

xCert 
Het xCert Internet Gütesiegel is niet erg bekend maar daarom wel de            
goedkoopste: voor €5,95 per maand kun je als ‘jonge ondernemer’ het start-up            
pakket boeken. Dit zegel is er overigens ook voor websites zonder online shop. 
 

 
 

Wat adviseert Fingerspitzengefühl? 
 
Trusted Shops en TÜV zijn zeer bekende merken in Duitsland en hebben alleen daarom al een                
toegevoegde waarde. Ook EHI is een gerenommeerd instituut in de online marketing wereld.             
Deze keurmerken zijn misschien niet de goedkoopste, maar worden door klanten zeer            
gewaardeerd.  
Trusted Shops is een allrounder en past eigenlijk bij iedere webshop, wij adviseren onze klanten               
dan ook vaak voor dit ‘standaard’ keurmerk te kiezen. 
TÜV is waarschijnlijk het strengste keurmerk en daarom is het moeilijker te krijgen. Afhankelijk              
van de producten in je shop -verkoop je iets waarbij vertrouwen in je shop een grote rol speelt,                  
zoals (medische) apparatuur, dan kan dit de moeite waard zijn.  
 
De andere keurmerken in de lijst hebben allemaal zo hun eigen voordelen: sommige zijn zeer               
makkelijk te verkrijgen en andere zijn goedkoop. Meestal geldt echter dat ze minder bekend zijn               
en het effect op het klantvertrouwen daarom geringer. Heb je een klein budget, of weinig tijd om                 
je met de voorwaarden van de strengere keurmerken bezig te houden is zo’n keurmerk een goed                
compromis. 
 

Klantbeoordelingen 
Een ander interessant en in Duitsland veel gebruikt middel om het klantenvertrouwen een             
boost te geven is het zogeheten “Kundenbewertungs-Systeem”; een systeem waar klanten           
reviews kunnen achterlaten. Daarover kun je op www.fs-gefuehl.com meer lezen. Meld je            
aan voor onze nieuwsbrief voor meer tips & nieuws m.b.t online marketing in Duitsland. 
 

Fingerspitzengefühl is een full service bureau in Berlijn, gericht op Nederlandse eCommerce            
ondernemers, die de Duitse markt op willen. Wil jij ook succesvol worden op de Duitse markt?                
Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via info@fs-gefuehl.com, +49 (0)30 220 13 880                
of kijk op onze website www.fs-gefuehl.com. Dit factsheet is geschreven door Anneke            
Brinkhuis, web & marketing manager bij Fingerspitzengefühl. Heb je vragen over dit            
onderwerp, schrijf Anneke dan op anneke@fs-gefuehl.com. 
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Disclaimer: 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 ervan voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fingerspitzengefühl BV                               
en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is niet toegestaan. 
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