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Dislaimer 

Fingerspitzengefühl aanvaardt 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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Het moment van de waarheid 

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 daarbij namelijk 
af. Het is dus zaak om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken voor jouw klant, maar daarbij niet de 
wettelijke eisen voor het proces uit het oog te verliezen. Zeker in Duitsland zijn de voorschriften 
voor online verkopen best strikt, Het is een uitdaging om daar goed mee om te gaan. 

Een goed checkout proces

 » Voldoet aan de nationale wettelijke vereisten;

 » Is intuïtief en makkelijk te navigeren;

 » Is betrouwbaar en straalt dat ook uit.

De wettelijke eisen in Duitsland

Bij het checkout proces moet volgens de Duitse wet bepaalde informatie of mogelijkheden 
nogmaals aan de klant worden voorgelegd voordat de koop definitief is. 

Dit zijn:

 » De uiteindelijk prijs, inclusief BTW en verzendkosten;

 » Een verwijzing naar de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht;

 » De klant moet de mogelijkheid hebben het bestelformulier aan te passen;

 » Er moet direct na de transactie een bevestigingsmail worden verzonden;

 » Het moet op eenvoudige wijze mogelijk zijn de algemene verkoopsvoorwaarden en het data  
 privacy statement (datenschutzerklärung) in te zien.
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De knopjes-wet

In Duitsland bestaat daarnaast ook nog de zogenaamde knopjes-wet (Button Lösung). Hierin 
wordt beschreven waar de aankoop-knop mag staan en welke termen wel, en vooral niet, 
toegestaan zijn. 

Waar je op moet letten:

 » De definitieve aankoop-knop moet aan het einde van het betaalproces staan, direct onder de  
 wettelijk verplichte informatie (wat de koper koopt, de totale prijs, verzendkosten etc.);

 » Onduidelijke, misleidende termen op de knop zijn niet toegestaan. Zo mag je bijvoorbeeld   
 niet ‘aanmelden’, ‘bestellen’ of ‘bestelling insturen’ op je koop-knop plaatsen. Wel goed zijn   
 Jetzt Kaufen (nu kopen), Kaufen (kopen) of Kostenpflichtig bestellen (kostenplichtig bestellen).

Het checkboxje

Iedereen kent het wel, je hebt op ‘Kopen’ gedrukt maar toch gaat je aankoop niet verder. Je bent 
namelijk vergeten om de algemene voorwaarden te accepteren. Deze checkbox is verplicht om 
te plaatsen bij de bestelmogelijkheid en mag niet van te voren al aangevinkt zijn. De klant moet 
bewust akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Let op! Het is in Duitsland officieel alleen toegestaan contact details zoals telefoonnummers en 
dergelijke te versturen als de e-mail encrypted is. 
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Het winkelwagentje

Tijdens het betaalproces moet er 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 eventuele extra kosten, zoals verzendkosten worden hier genoemd. Daarnaast is het 
belangrijk in het winkelwagentje een korte verwijzing of een link te hebben naar de pagina 
met de persoonsgegevens die klant die bij de bestelling heeft  aangegeven, 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.

Een goed betaalproces ziet er zo uit:
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Intuïtief en makkelijk

Een belangrijke leidraad bij het opzetten van een webshop: zorg dat de klant niet voor 
verrassingen komt te staan. Vooral niet bij het betaalproces. Iedere stap tijdens het afrekenen 
moet een logische stap zijn naar de volgende.

Hoe doe je dat?

 » Je kan je betaalproces laten controleren door je webwinkelkeurmerk. Deze checkt of het   
 proces compleet en duidelijk is;

 » Vermijd verrassingen. Voeg geen extra verzendkosten toe tijdens de laatste stap van het   
 proces, wees van begin af aan duidelijk over de bijkomende kosten bij de bestelling;

 » Vraag geen informatie die niet essentieel is bij de aankoop. Maak bijvoorbeeld het opgeven  
 van de geboortedatum optioneel;

 » Zorg ervoor dat klanten niet tweemaal dezelfde informatie hoeven in te voeren;

 » Doe niet aan cross- en/of upselling tijdens het afrekenen; 

 » Houd de pagina overzichtelijk;

 » Pas op voor onduidelijke namen op knoppen: de koper wordt onzeker als het niet duidelijk is  
 wat er gaat gebeuren.

Account aanmaken

Natuurlijk is het aantrekkelijk om je klanten te vragen zich te registreren op het moment dat zij 
een product willen kopen. Maar wil de klant dit ook? De belangrijkste reden voor een klant om 
zich te registreren, is omdat het handiger is bij een volgende bestelling maar velen weten nog 
niet of er uberhaupt een volgende keer komt. Geef je klant daarom de optie te kiezen tussen 
bestellen als gast of het aanmaken van een account.

Uiteraard kan je bij die keuze wel duidelijk aangeven waarom het voordelen heeft om je te 
registereren, zoals bijvoorbeeld extra korting of de mogelijkheid tot ‘one click purchase’. Maar 
voeg ook de optie tot het direct bestellen toe. 
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Betalen

Stel, je klant heeft alle stappen veilig doorlopen en staat nog steeds op het punt om te betalen, 
vergeet dan ook zeker niet om die laatste stap te optimaliseren. Bied erkende betaalproviders 
als Paypal, GiroPay en Mastercard aan. Het hebben van deze logo’s en aanbieden van deze 
betaalproduct en geeft je webshop net dat beetje extra uitstraling.  Verdiep je, naast de reeds 
bekende opties, ook nog in de verschillende Duitse betaalmethoden om zeker te weten dat je de 
bekendste lokale betaalmethoden dekt.

Goed om te weten: Duitsers zijn groot fan van achteraf betalen. Daarna komt pas het betalen met 
creditcard en Paypal. 

Nazorg

Het is makkelijker om voor bestaande klanten te zorgen dan om nieuwe te vinden. Zorg er dus 
ook voor dat je jouw bestaande klanten koestert. Hou ze op de hoogte van hun aankoop en 
aanstaande levering. Zorg dat je tijdig de bevestigingsmail stuurt waarin je de koop bevestigd en 
vermeld daarbij ook de gegevens van de klantenservice nogmaals, mochten ze met vragen zitten 
moet het makkelijk zijn om je te bereiken.

Fingerspitzengefühl  
Zossener Straße 41 

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


