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Waarom deze white paper?

De zaken lopen goed en je Nederlandse webshop is klaar voor de volgende stap. Wellicht is het 
tijd om een expansie naar onze oosterburen te overwegen. 

We komen regelmatig in Duitsland, beroepshalve of voor een welverdiende vakantie. Duitsers 
staan bekend als welvarend, “pünktlich” en “gründlich” en ook hebben de Duitse en Nederlandse 
taal veel met elkaar gemeen. De keuze voor Duitsland ligt dus eigenlijk voor de hand! Hierdoor 
moet het toch mogelijk zijn om in de toekomst je omzet te verhogen? Waar wacht je nog op, Los 
geht’s of Lass mal sitzen?

Cultuur
Er zijn genoeg redenen om je Nederlandse webshop alleen te vertalen en direct te lanceren in 
Duitsland. Echter zijn er naast de vele overeenkomsten ook belangrijke verschillen tussen beide 
landen. Vooral als het op cultuur en de daaraan verbonden verwachtingen aankomt, dus kan 
het lonen om meer werk in je Duitse webshop te stoppen. De meest belangrijke punten hebben 
we in dit white paper op een rij gezet, zodat jij voorbereid het gesprek met Duitse partners, 
dienstleveranciers en toekomstige medewerkers kan aangaan. 

Inhoud
Eerst geven we algemene informatie over het zakendoen in Duitsland. Vervolgens leggen we het 
proces uit van het zoeken, vinden en kopen van een artikel, waarbij de focus ligt op de gewoontes 
en verwachtingen van een typische Duitse online consument. Hierbij richten we ons niet alleen 
op de wettelijke regels, maar lichten we ook aspecten van de user-experience, de logistiek en de 
marketing toe. Uit onze ervaring blijkt dat deze punten doorslaggevend zijn voor een succesvolle 
uitbreiding van je webshop.  

In deze white paper worden niet alle details van e-commerce besproken. Naast dat e-commerce 
op zich al zeer complex is, is het ook aan veel veranderingen onderhevig. Daarnaast heeft elke 
onderneming haar eigen bijzonderheden. Voordat je de grote stap neemt, moet er dus eerst veel 
research gedaan worden naar de mogelijkheden voor jouw webshop.
Eén ding is zeker: je vergroot aanzienlijk je kansen om na een of twee jaar break-even te 
draaien wanneer je goed voorbereid bent. Daarna kan je ook daadwerkelijk profiteren van de 
schaalvergroting die een expansie naar Duitsland met zich meebrengt. 

“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 om succesvol te zijn. 

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

marketing, branding en digitale innovatie. 
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Duitsland in cijfers

Het Duitstalige gebied in Europa wordt in Duitsland aangeduid als Die DACH-Region, DACH staat 
voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze regio vertegenwoordigt ongeveer 95 miljoen 
Duitstalige mensen. Wij van Fingerspitzengefühl focussen ons op Duitsland.

Duitsland heeft de grootste en sterkste economie van Europa wanneer we kijken naar het Bruto 
Nationaal product (BNP). Wereldwijd staat Duitsland op plaats 4 met een BNP van $3,8 biljoen. Ter 
vergelijking, Nederland staat op plaats 17 met een BNP van $0,8 biljoen1.  

Onze oosterburen hebben van oudsher een grote industriële sector in met name de automobiel 
en zware industrie. Naast een groot aantal multinationals, staat het Duitse bedrijfsleven ook 
bekend om zeer sterke en kapitaalkrachtige middenstandsondernemingen. Veel van deze zijn 
zelfs nog in familiehanden, zoals Dr. Oekter, Kärcher en Aldi. 

Kwaliteit en comfort
De Duitse consument is over het algemeen welvarend en heeft een gemiddeld tot vrij hoog 
besteedbaar inkomen. Daarnaast letten ze vooral op kwaliteit en comfort, zaken die best wat 
mogen kosten. Ze zijn daarbij zeer kritisch, letten op keurmerken en vragen om referenties. 

Ook zijn onze oosterburen zeer milieubewust: hernieuwbare energie, biologisch eten en afval 
scheiden zijn de norm. Duitsland is daarnaast het eerste land ter wereld dat er al meerdere malen 
in is geslaagd om op één dag meer dan 50% van de verbruikte elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen aan te bieden2. 

Tot slot zijn ‘Made in Germany’ en de automobielindustrie zaken waar Duitsers erg veel waarde 
aan hechten.

Het is sowieso aan te raden om je te verdiepen in de culturele aspecten van Duitsland. Een bron 
van inspiratie daarvoor is de Facebookpagina van Duitslandweb3. Het laatste nieuws uit Duitsland 
is ook te volgen op www.duitslandnieuws.nl
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Waarom nou jij?

Als we alleen naar de cijfers kijken, is het al erg verleidelijk om Duitsland te ‘veroveren’. Een 
welvarend, stabiel land, met een gemiddeld tot vrij hoog besteedbaar inkomen, goede 
perspectieven en een positief ingestelde consument, wie wil daar nou geen zaken mee doen?

Marktonderzoek
Voordat je ineens de stap waagt, is het belangrijk marktonderzoek te doen. Door marktonderzoek 
kom je erachter of er al iets bekend is over de diensten, producten of services die je wil 
verkopen. Marktonderzoek hoeft niet duur te zijn: met een hands-on aanpak en slim gebruik 
van de juiste (online) middelen kan je net zo effectief zijn als een duur bureau. Met je eigen 
Fingerspitzengefühl en expertise in jouw product- of servicesegment kan je snel een beeld 
vormen van de mogelijkheden in Duitsland. 

De volgende checklist helpt je de hoofdpunten te analyseren: 

 » Bekijk websites van concurrenten

Ook als je geen Duits spreekt, kunnen het assortiment, algehele presentatie en design je 
al veel informatie geven.

 » Prijsanalyse

Kijk en vergelijk en maak daarbij alvast een inschatting van mogelijke extra kosten die je 
vanuit Nederland wellicht moet toevoegen, zoals verzendkosten. 

 » Bezoek Duitse steden

Belangrijke grote Duitse steden, zoals Düsseldorf en Keulen, zijn slechts een paar uur 
verwijderd van Nederland. Behalve het plezier van een dagje ertussenuit, kan een bezoek 
aan winkels die jouw (soort) producten verkopen zeer leerzaam zijn. Vergeet vooral geen 
foto’s te maken en observeer het aankoopgedrag van de klanten.

 » Praat over je plannen

Probeer in contact te komen met Duitsers. Raadpleeg je familie, vrienden en kennissen 
of misschien heb je zelf wel een Duitse vriendenkring. Voer met hen gesprekken over je 
plannen. Het artikel ‘How 50 Cups of Coffee Can Change Your Life’ van Peter Thomson 
beschrijft de voordelen van deze aanpak4.

 » Probeer Amazon en eBay

Om inzichten in de Duitse markt te krijgen zonder gelijk een Duitse webshop te starten, 
kan je overwegen om eerst via Amazon en eBay te verkopen. Zelfs via eBay Kleinanzeigen 
(vergelijkbaar met Marktplaats) bereik je zeer veel Duitse consumenten. Op deze manier 
kan je heel snel ervaren hoe jouw producten in Duitsland aankomen.

 » Maak een businessplan

Om een duidelijk beeld te krijgen van je kansen, de kosten en de tijd die nodig is om jezelf 
in Duitsland te vestigen, is een businessplan noodzakelijk. Dit plan moet je met name een 
goede blik geven op de Return on investment (ROI). Daarnaast is het in het businessplan 
belangrijk om de tijdspanne te definiëren die nodig is om break-even te bereiken.
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Budget
Bij e-commerce activiteiten betekent meer verkoop ook meer verzendkosten. Hogere 
verkoopvolumes betekent ook meer aanspraak op de klantenservice en een hogere interne 
werkdruk. Dit kan uiteindelijk alleen opgelost worden door het aannemen van extra personeel. 
Vanaf een bepaalde hoeveelheid omzet is het ook belangrijk voor de geloofwaardigheid van je 
onderneming om in Duitsland vertegenwoordigd te zijn. 

Daarnaast is het voor het berekenen van je budget belangrijk om rekening te houden met hogere 
marketingkosten in Duitsland. Zo betaal je voor Google Keywords ongeveer 25% meer. Bovendien 
is het zoekvolume in Duitsland drie tot vijf keer groter dan in Nederland. Oftewel, je budget is veel 
sneller verbruikt. Het maandelijkse AdWords-budget zal je dan ook vanaf het begin op die schaal 
moeten aanpassen. Hier staat wel tegenover dat de potentiële omzet veel hoger kan uitpakken. 
Mocht je de AdWords-kosten willen beperken, dan is het de moeite waard om je gebied te 
begrenzen. Alleen in Nordrhein-Westfalen (NRW) wonen al meer dan 17,5 miljoen mensen.

Voorbeelden van belangrijke kostenfactoren en het verschil met Nederland zijn:

 » Juridische kosten

Zeker in het begin heb je een jurist nodig om de algemene leveringsvoorwaarden en 
bepaalde aspecten van je website te laten toetsen. 

 » Administratiekosten, zoals BTW aangifte

Er zijn 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 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. Over deze 
omzet betaal je Duitse Mehrwertsteur, afgekort MwSt. Het percentage MwSt in Duitsland 
bedraagt 19% (en dus niet de Nederlandse 21%). Meer informatie over BTW aangifte met 
een checklist voor Duitsland vind je op www.fs-gefuehl.com5.

 » Marketingkosten

Hou rekening met hogere kosten voor zowel online als offline marketing.

 » Verzend- en transportkosten

Het verzenden van post en pakketten vanuit Nederland naar Duitsland is duurder dan 
versturen vanuit Duitsland. Bovendien moet je rekening houden met extra kosten voor 
het retourneren van producten door Duitse consumenten.

 » Vertaal- en lokalisatiekosten

De kosten voor het vertalen van je platform kunnen aardig oplopen. Daarnaast moet 
je er rekening mee houden dat bij nieuwe producten de productbeschrijvingen en 
handleidingen ook vertaald moeten worden. Zelfs in een tijd waar ‘machine-vertalingen’ 
steeds beter worden, zijn deze variabele kosten nog altijd aanzienlijk.

Kortom, marktonderzoek is van groot belang. Daarbij is het raadzaam om met scenario’s te 
werken en niet verder dan één of twee jaar vooruit te denken. De werkelijke resultaten kunnen 
dan regelmatig met de geplande scenario’s vergeleken worden. 
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Wo sind sie denn?                                         

De uitkomst van je marktonderzoek is positief. Daarnaast is het belangrijk een analyse te maken 
van je Unique Selling Point (USP) en te werken aan een Duitstalige versie van je website. De 
volgende stap is het in kaart brengen van je potentiële klanten. Dit kan natuurlijk op verschillende 
manieren. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. 

Ken je klanten!
Je nieuwe klanten zijn relatief conservatief wanneer het om online kopen gaat. Neem 
bijvoorbeeld het online bestellen en thuis laten leveren van levensmiddelen. Dit is in Duitsland 
beduidend minder populair dan in de omliggende landen, zoals Frankrijk en Nederland.

Loyaliteit staat ook hoog in het vaandel bij onze oosterburen. Heeft de Duitse consument jouw 
webshop gevonden en is de koopervaring positief geweest? Dan is de kans groot dat zij bij hun 
volgende aankoop nogmaals jouw webwinkel gebruiken. Wat is nou beter dan een loyale, vaste 
klant?!

Wanneer je nog geheel onbekend met de Duitse markt bent, is het zeer verstandig om met een 
lokaal servicebureau te werken. Zij kunnen ervoor zorgen dat je sneller gevonden wordt.

SEO (Search Engine Optimization)
Je hebt een Duitse webshop, gefeliciteerd! Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat de Duitse 
consumenten je weten te vinden. Duitsers gebruiken Google (95%) het meest als zoekmachine 
en ook Google Shopping is populair. Vergeet echter Yahoo (circa 2%) en Bing (circa 3%) niet bij de 
zoekmachinemarketing5.  Yahoo en Bing worden namelijk nog regelmatig gebruikt in Duitsland 
en de advertentiekosten zijn beduidend lager dan bij Google. Door de grote omvang van 
Duitsland zijn deze kleine kanalen toch nog nuttig voor behoorlijk wat kwalitatief goed verkeer.

PR (Public Relations)
Het opzoeken van de publiciteit is ook een goed idee, maar echter lastiger te realiseren dan 
in Nederland. Zo worden persberichten nauwelijks opgepikt, tenzij je met gerenommeerde 
persbureaus in zee gaat. Lukt het je toch om in Bild of Brigitte vermeld te worden, dan is het 
resultaat ook direct grootschalig!
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SEA (Search Engine Advertising)
Zorg dat je in Google via Keywords goed gevonden kunt worden, maar sluit Bing en Yahoo 
niet uit. Wanneer je veel concurrenten hebt, zal je veel tijd moeten besteden om slimmere en 
betaalbare Keywords te vinden die toch een goede conversie hebben. Soms moet je toch op de 
Keywords met een hogere Cost per Click (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 (prijsvergelijker) hebben enorme bezoekresultaten. 

Social media 
Overweeg zo snel mogelijk om ook op social media kanalen actief te worden. Facebook ligt 
hierbij voor de hand en wordt in Duitsland ook massaal gebruikt. Pinterest is met name bij de 
vrouwelijke consumenten erg populair.  Deze grafiek laat zien hoeveel procent van de Duitse 
internetgebruikers welke media gebruiken.6
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Eerste indrukken

De user-experience van een website, ook wel look and feel genoemd, is voor Duitsers zeer 
belangrijk. De volgende elementen zijn daarbij van groot belang: 

URL
Reserveer een Duitse URL (.de).

Merknaam
Denk ook na over het eventueel 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 versteld staan hoe vaak eenvoudige Engelstalige slogans niet 
aankomen bij je doelgroep.

Merken
iDeal, Thuiswinkelwaarborg en PostNL zijn onbekende merken in Duitsland. Je kan beter gebruik 
maken van DHL Deutsche Post, Sofortüberweisung, TÜV en Trusted Shops.  Het plaatsen van 
logo’s van partners als DHL Deutsche Post en webshop keurmerken is voor je Duitse klant ook erg 
belangrijk. Dit straalt vertrouwen uit.

Du of Sie
Wanneer gebruik je Du (jij-vorm) en wanneer Sie (u-vorm)? Het is nog altijd een belangrijk thema 
in Duitsland. Internet is een jong medium. De consument met ‘jij’ aanspreken wordt dus over het 
algemeen geaccepteerd. Het is echter raadzaam om e-mails en orderbevestigingen in de u-vorm 
te schrijven. Wil je geen risico lopen? Laat dan alles in de u-vorm vertalen. 
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Impressum
Een Impressum is wettelijk verplicht voor schriftelijke media, 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 meest bezochte pagina 
van je website. Het Impressum zie je ook terugkomen in de footer of handtekening van zakelijke 
e-mails. Hier staan altijd de namen van de Managing Director ofwel ‘Geschäftsführer’, het nummer 
van de Kamer van Koophandel registratie en de vestigingsplaats van het hoofdkantoor. 

Een Impressum moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

 » 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.

 » Naam van de vertegenwoordigingsbevoegde

Indien de eigenaar van de webshop een rechtspersoon of een personenvennootschap 
is, moet bovendien de naam van de vertegenwoordigingsbevoegde, meestal de 
‘Geschäftsführer(s)’, worden vermeld.

 » Telefoonnummer en e-mailadres

Het telefoonnummer en e-mailadres moeten volledig en nauwkeurig worden 
aangegeven. Voor een Duits telefoonnummer moet altijd landcode ’00 49’ staan.

 » Inspectie en instantie voor verlening van vergunningen

Indien de aangeboden telefonische diensten geregistreerd of aan inspectie onderhevig 
zijn, moet de bevoegde instantie met postadres worden vermeld.

 » Register en registernummer

Als je webshop in het handels-, verenigings-, partnerschaps-of coöperatieregister staat 
ingeschreven, moet je het registernummer en de naam van het desbetreffende register 
vermelden.

 » BTW-identificatienummer

Het BTW-identificatienummer moet worden genoemd indien je als eigenaar van de 
webshop BTW-plichtig bent.

 » Overzichtelijk

De informatie moet overzichtelijk, direct toegankelijk en altijd beschikbaar    
zijn.

Als je deze informatieverplichtingen niet nakomt, kan je met een boete van maximaal € 50.000,- 
worden bestraft. Dit geldt niet alleen voor opzettelijke overtredingen, maar ook voor nalatigheid. 
Zorg dus dat je webshop aan de Duitse wetgeving voldoet!

Vergeet niet het Impressum toe te voegen aan je e-mails. Dit is verplicht, maar wordt in de 
praktijk vaak vergeten. Een goed voorbeeld van een Impressum vind je op de webite van 
Fingerspitzengefühl. 7
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Privacy
Privacy is een zeer gevoelig onderwerp in Duitsland. Vooral wanneer het gaat om registratie van 
persoonlijke data en het gebruik daarvan voor marketingactiviteiten en 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 heet ‘Datenschutz’ 
en vormt een niet te onderschatten scala aan regels waar alle instanties rekening mee moeten 
houden.

Als webshop ben je dan ook wettelijk verplicht om je klanten en bezoekers duidelijk te 
informeren welke privacygevoelige gegevens je verzamelt en met welk doel je dit doet.

Het privacybeleid van je webshop dient te voldoen aan de volgende punten:

 » Identiteit 

Je moet je bedrijfsnaam vermelden, inclusief de adresgegevens van je bedrijf en een 
contactadres voor privacy-gerelateerde vragen.

 » Doeleinden

Het is verplicht aan te geven met welk doel persoonlijke gegevens worden opgeslagen. 
Denk hierbij 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. 

 » Gebruik van cookies 

Als je webshop cookies gebruikt, ben je verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat je 
ermee doet.

 » Nieuwsbrieven 

In Duitsland moeten klanten expliciet toestemming geven voor het ontvangen van 
nieuwsbrieven. Een vooraf aangevinkt opt-in vakje is dan ook verboden. Daarnaast moet 
er in elke nieuwsbrief staan hoe men zich kan afmelden. Zorg er dus voor dat dit werkt!

 » Inzage en correctie

Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om de 
persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen.

 » Beveiliging

Je moet toelichten welke technische en organisatorische maatregelen je   
hebt genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Bij het plaatsen van bestellingen is het bijvoorbeeld nodig dat 
je de internetverbinding beveiligt met SSL. 

Het is belangrijk om een Duitse partner om advies of hulp te vragen bij de invulling van je 
privacybeleid. Je kan ook contact opnemen met een advocaat of jurist. 
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Keurmerken
Het ligt misschien voor de hand, maar Duitsers waarderen degelijkheid en betrouwbaarheid. 
Het is daarom verstandig om je webshop 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 jouw webshop op het eerste gezicht vertrouwen, is de kans groter dat 
men tot een aankoop overgaat en dit ook met overtuiging doet. Door het verzamelen van 
onafhankelijke en transparante klantbeoordelingen wordt er meer vertrouwen geschept, stijgt de 
klanttevredenheid en wordt de kans op retourzendingen verlaagd. Dit resulteert uiteindelijk een 
in een hogere omzet.  

Het Trusted Shops-keurmerk is het meest bekende keurmerk in Duitsland. In een representatief 
consumentenonderzoek heeft onlangs 62% van de deelnemers aangegeven het Trusted 
Shops-keurmerk te vertrouwen. Trusted Shops controleert de webshops en geeft vervolgens 
goedkeuring voor veilige e-commerce. Om dit keurmerk te krijgen, dient je webshop en service 
aan verschillende criteria te voldoen. Je moet een certificering laten uitvoeren voor je het Trusted 
Shops-logo mag gebruiken. 

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 aanschaffen. De standaard bijdrage voor een 
lidmaatschap is proportioneel met de jaarlijkse turnover en start bij € 50,- per maand. 

Er zijn nog meer keurmerken, zoals EHI Geprüfter Online-Shop, TÜV-SÜD Safer Shopping en 
Bonicert. Meer informatie kun je in “Studie zu Internetgüteseigeln in Deutschland und Europa” 
terugvinden.8 
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Overtuigen

De klant heeft je gevonden en de eerste indruk van je website is goed. Het is nu belangrijk om 
hem te overtuigen van je producten. De volgende punten kunnen daarbij helpen:

 » Kortingen

Waar Nederlanders houden van duidelijk gecommuniceerde kortingen, houden Duitsers 
van wat subtielere vormen van communicatie. Hou hier rekening mee in je uitingen. Enige 
terughoudendheid is wel geboden. 

 » Slogans en claims

Pas op met claims als ‘we zijn de goedkoopste, beste en snelste’. Niet alleen gelooft men 
je niet zo snel, ook moet je die claims zien waar te maken. Focus liever op kwaliteit en 
service, maar ook daar geldt: zorg dat je je beloftes nakomt.

 » Levertijden

De levertijd is erg belangrijk. Pas hier het principe van ‘underpromise and overdeliver’ toe. 
Wanneer je aangeeft te bezorgen tussen twee en drie dagen en het product is er al na 
een dag, heb je zeker een tevreden klant. Ga ook na of binnen een dag leveren werkelijk 
zo belangrijk is. Dit verschilt per product en per doelgroep. Kijk hierbij goed naar wat de 
concurrentie doet en belooft. 

 » Leverings- en retourkosten 

Vanaf € 50,- is de verzending bij de meeste Duitse webshops gratis. Retourneren bij 
een bestelling van boven de € 40,- moet officieel kosteloos zijn. De Duitse consument 
verwacht echter dat alles kosteloos geretourneerd kan worden. Uit onderzoek is zelfs 
gebleken dat 65% niet bij je koopt als retourneren geld kost.9 

 » Reviews

Net als in Nederland zijn reviews en feedback belangrijk en wordt er nauwkeurig  
naar gekeken. Het voordeel van goed geformatteerde reviews is dat ze vaak geïndexeerd  
worden in Google en nu ook rechtstreeks in de zoekresultaten terug te vinden zijn. 
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Check-out

De klant besluit een aankoop te doen in je webshop en bereikt nu het belangrijke punt: het 
check-out proces. Duitsers hechten veel belang aan een duidelijk en eenvoudig te gebruiken 
check-out proces. Daarbij zijn vier punten zeer belangrijk:

 » Maak het mogelijk zonder registratie te kunnen bestellen.

 » Bied gangbare Duitse betaalmethodes aan, met name Kauf auf Rechnung (kopen op rekening)

 » Vermeld duidelijk de verwachte levertijd en hou je hieraan.

 » Zorg ervoor dat de AGB’S (Allgemeine Geschäftsbedingungen) toegankelijk zijn. 

Bezahlen, bitte!
In Duitsland bestaan andere betalingsmethoden en daarnaast hebben Duitsers ook andere 
voorkeuren. De volgende lijst geeft in percentages het gebruik van de meest voorkomende 
betalingsmethoden weer.

Kauf auf Rechnung vinden Duitsers erg belangrijk. Deze betalingsmethode niet aanbieden op je 
webshop, kan een conversie-killer zijn. Kopen op rekening wordt beschouwd als een uiting van 
wederzijds vertrouwen en geeft aan dat de aanbieder een langdurige visie op zakendoen heeft.

De AGB’s
De Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGB’s in Duitsland (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 
moeten tijdens het check-out proces 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 (Business to Business) transacties. Alleen het vertalen van de 
AGB’s is dus niet voldoende. Een Duitse jurist zal ze moeten controleren en aanpassen. 



15

Verzenden en ontvangen

Nadat de betaling succesvol is afgerond, is het zaak om de goederen bij de klant te krijgen. 
Zoals al eerder aangegeven, ligt het voor de hand om vanuit Nederland te verzenden. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om dat goed en snel te organiseren. Bij goederen met grotere volumes 
en wanneer levertijden een belangrijke rol spelen, is het wellicht zinvoller om vanuit Duitsland te 
verzenden. Denk hier echter wel goed over na. Verzenden vanuit Duitsland betekent dat je je hele 
voorraad en logistieke proces nogmaals moet opzetten. 

Hier volgen een aantal mogelijke scenario’s:

 » Levering via je bestaande dienstverlener

Je kunt versturen vanuit Nederland via je huidige logistieke dienstverlener. Dit is 
echter iets duurder en verlengt de levertijd met een tot twee dagen, afhankelijk van de 
verzendmethode. Het voordeel is wel dat je de reeds bestaande logistieke oplossing in 
Nederland grotendeels kan ‘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 Deutsche Post aan te leveren. Op die manier kan je een 
levertijd van een dag realiseren en zijn de kosten lager.

 » Kies voor een Duitse vervoerder

DHL Globalmail heeft een zeer goede oplossing voor zendingen naar Duitsland, waarmee 
je enkel een dag langer levertijd hebt.

 » Overweeg Amazon

Bekijk ook de mogelijkheid van verkoop en levering via Amazon met opslag van je 
producten bij Amazon zelf. Hiervoor betaal je echter wel vergoedingen die van je marge 
af gaan. 

In alle bovenstaande 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 retour e-ticket. De klant kan dit e-ticket op de doos plakken en het pakketje 
bij de post afgeven. Op deze manier heb je volledige controle over het proces. 
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Grüner Punkt, geen punt!

Milieu en afvalverwijdering zijn belangrijke thema’s in Duitsland. Je bent als bedrijf 
verantwoordelijk voor een correcte verwijdering en verwerking van je verpakkings- en 
verzendmaterialen. Deze verplichting kan ook uit handen worden gegeven, bijvoorbeeld door 
samen te werken met  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 recycling van huishoudelijke 
verpakkingen.

Via het online portaal van Grüner Punkt kun je een licentie krijgen voor het gebruik van eigen 
transportmaterialen. Deelname aan zulke programma’s vinden Duitse consumenten belangrijk. 
Eigenlijk kan het Grüner Punkt-logo als een soort keurmerk beschouwd worden. 
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Entschuldigung, was meinen Sie?

Tot slot geven we nog een paar opmerkingen over taalgebruik. Een oude wijsheid in het zaken 
doen is: als ik wat wil kopen, verwacht ik dat men mijn taal spreekt. Wil ik wat aan iemand 
verkopen, dan spreek ik zijn taal. 

Aangezien we er bij deze white paper vanuit zijn gegaan dat je in Duitsland wil verkopen, zal je 
veel aandacht moeten besteden aan je Duitse vertalingen en taalgebruik. Dit betekent dat je ook 
aan je Duitse marketingactiviteiten moet denken. Je zult Duitse Keywords voor een AdWords 
campagne moeten vinden en ook je nieuwsbrief moet je omzetten naar het Duits. Hetzelfde 
geldt voor meta-tags, foutmeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden. Maar ook het hebben 
van Duitse handleidingen is belangrijk. Producten zonder Duitstalige handleidingen worden 
systematisch laag of lager gewaardeerd. 

Duitse consumenten verwachten uiteraard ook dat de klantenservice hen in het Duits aanspreekt 
of terugschrijft. Dus is het – zeker in het begin – handig om een Duitse partner te vinden. Naast 
het schrijven van teksten, de social media voorzien van Duitse teksten en de klantenservice, 
zal deze partner zich ook met juridische en organisatorische praktijken moeten bezighouden. 
Er zijn goede in Berlijn gevestigde bureaus, die met een mix van Nederlands- 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. 
Dit heeft vervolgens weer een positieve invloed op je Google ranking en je omzet.
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Zum Schluss

“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 hij daardoor hoe 
hij zich aan de verschillende omstandigheden het beste kan aanpassen. Ook in talen die hij niet direct 
machtig is.” – Confucius

Laat je niet ontmoedigen door de vele regelingen, wetten, voorschriften en afwijkende 
voorkeuren van de Duitsers. Integendeel, men kan het opzetten, managen en uiteindelijk 
succesvol uitbouwen van een Duitse e-commerce platform juist erg goed sturen. 

Dat je hierdoor ook nog een aardig woordje Duits zal leren spreken en van de goede kanten van 
Duitsland zal profiteren, is een mooi 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!

Fingerspitzengefühl  
Zossener Straße 41 

10961 Berlijn, Duitsland
info@fs-gefuehl.com
+49 (0)30 220 13 880 
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