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Jouw producten, overal zichtbaar in je eigen webshop. 

1. Hoe werkt het? 

Je hebt een profiel op VandeBoer.nl en via je eigen webshop zorg je ervoor dat je producten overal 

zichtbaar en ook direct te koop zijn. Je geeft aan welke producten je verkoopt en wanneer 

bestellingen opgehaald kunnen worden. De consument bestelt, rekent direct online af en komt de 

bestelling ophalen binnen de aangegeven afhaaltijden. 

 

2. Bestellingen afrekenen 

1. Bestellingen worden door de consument via iDeal afgerekend.  

2. Alle betalingen komen op een derdenrekening van het betalingsplatform van Online Payment 

Platform (OPP). Dit is een gespecialiseerde betalingsdienstverlener voor platformen en 

marktplaatsen. OPP heeft daarvoor een goedkeuring en staat, zoals gebruikelijk, onder 

toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). 

3. De omzet wordt elke maand door OPP aan je overgemaakt, onder inhouding van de commissie. 

 

3. Abonnement 

Als tegenprestatie voor deze verkoopmogelijkheid wordt een abonnement overeengekomen. Een 

nieuw aangemelde producent betaalt de eerste drie maanden geen abonnementskosten, alleen een 

commissie van 4% over het verkoopbedrag incl. BTW. Na deze periode geldt automatisch 

abonnementsvorm Type 1. 

 

4. Abonnement mogelijkheden 

Na het proefabonnement van 3 maanden start je automatisch in abonnementsvorm Type 1 (€ 0,00 per 

maand, 8% commissie). Verkoop je niks, dan kost het je ook niks.  
 

De abonnementsvormen: 

  Abonnement/maand Commissie/bestelling  

 Type 1               €  0,= 8%  

 Type 2 € 30,= 6%  

 Type 3 € 50,= 4%  

 

Wil je niet verder na de proefperiode van 3 maanden, dan kun je je account eenvoudig zelf sluiten. 

Doe dit dan voor de laatste dag van je proefabonnement. Ga hiervoor via het hamburgermenu (  ) 

naar Instellingen -> Account en klik onderaan op Account sluiten. Let op, je verwijdert hiermee al 

je ingevoerderde gegevens. Je kunt je abonnement ook pauzeren (zie 6. Pauzeren), dan blijven je 

gegevens bewaard.  

 

5. Abonnementsvorm wijzigen 

Je kunt je abonnementsvorm gemakkelijk zelf wijzigen in je account. 

1. Ga via het hamburgermenu (  ) naar Instellingen -> Account. 

2. Scroll door naar Abonnementsvorm 

3. Klik op Abonnement wijzigen. Hier kies je zelf welk abonnement het beste uitkomt.  
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Het nieuw gekozen abonnement is van toepassing vanaf de 1e dag van de eerstvolgende maand. Het 

abonnementsgeld wordt aan het begin van elke maand geïncasseerd (automatisch).  
 

De uitbetaling van de verkopen is aan het begin van de eerstvolgende maand. Je ontvangt één 

verkoopbedrag, onder inhouding van de commissie. Ook ontvang je een uitbetalingsrapport. Dit is een 

specificatie van de maandelijkse uitbetaling van je verkopen. 

 

6. Pauzeren  

Het is mogelijk om je profiel en/of je webshop tijdelijk offline te zetten.  

1. Ga via het hamburgermenu (  ) naar de Instellingen. Kies Profiel of Winkel. 

2. Bij Account status en Winkel status (onderaan) kun je je profiel en/of je webshop met één 

klik offline zetten. 

3. Je profiel en/of je webshop is vanaf dat moment niet meer zichtbaar voor de consument.  

  a. Als je je accountstatus offline zet is je profiel helemaal niet meer zichtbaar. 

  b. Als je je winkelstatus offline zet kunnen er geen bestellingen geplaatst worden. Je profiel  

blijft zichtbaar (zonder webshop) voor de consument. 

4. Het abonnement wordt in beide gevallen gepauzeerd, je gegevens blijven wel bewaard.  

Vanaf de eerstvolgende maand worden geen abonnementskosten meer geïncasseerd. 

Je ontvangt nog wel een uitbetaling van de verkopen die al eerder zijn verwerkt. 

 

7. Weer online 

Je profiel en/of de webshop weer online zetten? 

1. Ga via het hamburgermenu (  ) naar Instellingen. Kies Profiel of Winkel. 

2. Bij Account status en Winkel status (onderaan) kun je je profiel en/of je webshop met één 

klik weer online zetten.  

3. Je profiel en/of je webshop is vanaf dat moment weer zichtbaar voor de consument.  

  a. Als je alleen je accountstatus online zet wordt je profiel weer zichtbaar (zonder webshop). 

Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden. Er worden geen abonnementskosten berekend.  

  b. Als je je winkelstatus online zet wordt je webshop weer zichtbaar. Er kunnen gelijk weer  

bestellingen geplaatst worden. De abonnementskosten gaan pas weer in vanaf de 

eerstvolgende maand. Een voordeeltje dus. 

 

8. Stoppen bij VandeBoer? 

Dat vinden we natuurlijk jammer! Toch is dat eenvoudig. 

1. Ga via het hamburgermenu (  ) naar Instellingen -> Account. 

2. Klik op Account sluiten (onderaan), hiermee verwijder je je account en je online winkel.  

3. Dit is alleen mogelijk als alle openstaande bestellingen zijn afgehandeld. 

4. Het abonnement stopt, je bent dan niet meer zichtbaar voor de consument. Al je 

ingevoerde gegevens gaan verloren. 

5. Vanaf de eerstvolgende maand worden geen abonnementskosten meer geïncasseerd. Je 

ontvangt nog wel een uitbetaling van de verkopen die al eerder zijn verwerkt. 

 

 

Heb je vragen? 

Stuur een e-mail naar info@vandeboer.nl. 


