
Duits webwinkel keurmerk
Als online shopper is het belangrijk dat je zeker weet dat de webshop waar je wat van wil kopen 
betrouwbaar is. Daarom zijn verschillende keurmerken in het leven geroepen, en uiteraard heeft 
Duitsland andere webwinkel keurmerken dan Nederland. Welke keurmerken je precies kan 
krijgen voor je Duitse webshop, leggen we in deze Factsheet kort uit. 

Trusted Shops
Trusted Shops is het grootste webwinkel keurmerk in Duitsland, vergelijkbaar met het 
Nederlandse Thuiswinkel Waarborg. Trusted Shops controleert of een webwinkel de rechten van 
klanten respecteert en garandeert deze. Daarnaast zorgt dit keurmerk ervoor dat consumenten 
hun geld terugkrijgen in het geval van geschillen of niet levering van de producten en bieden ze 
klantbeoordeling aan. Trusted Shops is momenteel actief in 11 Europese landen, werkt samen met 
Google (goed voor je ranking!) en het is de preferred businesspartner van het Bundesverband des 
Deutschen Versandhandels. Al met al een bijzonder goed keurmerk om op je website te hebben, 
al zit daar ook een prijskaartje aan. 

TÜV Geprüft
Dit keurmerk is een begrip in Duitsland. Koop je bijvoorbeeld een kindermeubel of een nieuwe 
televisie in Duitsland, dan heb je grote kans dat op deze producten een zegel zit met de 
claim ‘TÜV geprüft’. Voor veel Duitsers is dit een teken voor kwaliteit. Het zegel is nu ook als 
kwaliteitskeurmerk voor online shops beschikbaar onder de naam TÜV SÜD’s s@fer-shopping. Om 
het keurmerk te krijgen, voert TÜV een online test, een security check en een audit uit bij je op 
kantoor.

EHI Geprüfter Online-Shop
EHI is de bekendste handelsorganisatie in Duitsland. Om de kwaliteitszegel van de EHI te 
ontvangen, voert het bedrijf een audit uit en kijkt daarbij of je conform de wet opereert 
en voldoet aan de EHI-voorwaarden. Na de audit krijg je een rapport met suggesties voor 
verbetering en hulp bij juridische teksten. Ook biedt EHI hulp bij het verbeteren van bijvoorbeeld 
het betaalproces. EHI is partner van het Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 
Deutschland.

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 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. Verkoop je iets waarbij vertrouwen in je shop een grote rol 
speelt, zoals (medische) apparatuur, dan kan dit proces wel de moeite waard zijn. 
De andere keurmerken in de lijst hebben allemaal zo hun eigen voordelen: sommige zijn zeer 
gemakkelijk te verkrijgen en andere zijn goedkoop. Meestal geldt echter dat ze dan wel minder 
bekend zijn en het effect op het klantvertrouwen dus kleiner is. 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.


