
Duitse webwinkel keurmerken 
Als online shopper is het van belang zeker te weten dat de webshop waar je wat van wil kopen, 
betrouwbaar is. Om deze reden zijn verschillende keurmerken in het leven geroepen. Uiteraard 
kent Duitsland andere webwinkel keurmerken dan Nederland. De meest bekende keurmerken 
voor je Duitse webshop worden in deze Factsheet kort toegelicht. 

Trusted Shops 

Trusted Shops is het grootste webwinkel keurmerk in Duitsland, vergelijkbaar met het 
Nederlands Thuiswinkel Waarborg. Trusted Shops controleert of een webwinkel de rechten van 
de consument 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 in momenteel actief in twaalf Europese 
landen, werkt samen met Google (goed voor de ranking) en is de preferred businesspartner van 
het Bundesverband des Deutschen Versandhandels. Al met al een bijzonder goed keurmerk om 
op je webshop te hebben. 

TÜV Geprüft 

Dit keurmerk is een begrip in Duitsland. Bij het kopen van bijvoorbeeld een kindermeubel of een 
nieuwe televisie, is de kans groot dat op deze producten een zegel zit met de claim ‘TÜV Geprüft’. 
Voor veel Duitsers staat dit garant voor hoge kwaliteit. Het zegel is ook als kwaliteitskeurmerk 
voor webshops beschikbaar met 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. 

EHI Geprüfter Online-Shop 

EHI is de bekendste handelsorganisatie in Duitsland. Om de kwaliteitszegel van EHI te 
ontvangen, voert ook dit bedrijf een audit uit en kijkt daarbij of er conform de wet geopereerd 
wordt en de webshop 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 om die reden al 
een toegevoegde waarde. Ook is EHI een gerenommeerd instituut in de online marketing wereld. 
Hoewel er een prijskaartje aan deze keurmerken hangt, worden ze door klanten zeer 
gewaardeerd.  

Natuurlijk zijn er ook kleinere partijen waar je je webshop bij kunt aansluiten. Twee partijen die 
Fingerspitzengefühl aanraadt, zijn Webshop Keurmerk (een Nederlandse partij die ook in 
Duitsland actief is) en Chip.  

Klantbeoordelingen  

Naast een webwinkel keurmerk is in Duitsland de klantbeoordeling van groot belang. Als dit 
geïntegreerd is in de webshop, staat dat voor openheid en transparantie omdat klanten hun 
beoordelingen achter kunnen laten en meer over het product leren voor hun aankoop. Er bestaat 
ook een aantal keurmerken dat zich focust op klantbeoordelingen: eKomi en ausgezeichnet.org. 

Mocht je op zoek zijn naar meer informatie over webwinkel keurmerken, kijk dan eens op fs-
gefuehl.com. Hier kun je alle benodigde informatie vinden om het juiste keurmerk voor jouw 
webshop te kiezen!


