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1. Voorwoord

Veel onderzoeken in retail en e-commerce richten zich
op de verbetering van de conversie, oftewel op het deel
van de ‘customer journey’ tot de aankoop. De orderbevestiging en verzendbevestiging zijn twee momenten
in het aankoopproces van de klant die belangrijk zijn
voor het vertrouwen in de verdere afhandeling door de
retailer die direct na de aankoop liggen. Omdat de aankoop al is gedaan, wordt aan deze twee e-mails minder
aandacht besteed. Onterecht wat OneRetail betreft; het
blijvend winnen van het vertrouwen van de klant stopt
tenslotte niet bij de betaling.
In verkooptrainingen wordt veel aandacht besteed aan
‘cognitieve dissonantie’, oftewel de twijfel die direct na
een (grote) aankoop toeslaat bij een klant. Aan de winkelverkoper de taak om dat te voorkomen, de keuze van
de klant te bevestigen en hem of haar met een overtuigd
gevoel de winkel uit te laten gaan. Bij online winkelen
kan deze functie worden vervuld door de orderbevestiging, hoewel het grootste deel van de retailers nauwelijks verder blijkt te komen dan ‘bedankt voor uw aankoop’. Er is op veel vlakken winst te behalen in dit deel
van het aankoopproces.
E-commerce is bezig met een enorme groeispurt. Voor
retailers een enorme kans. Om die kans als retailer te
verzilveren is het van groot belang om het complete
aankoopproces te doorspekken van vertrouwen en de
klant niet in het ongewisse te laten over wat hij of zij
kan verwachten. OneRetail helpt retailers om de mogelijkheden van e-commerce waar te maken. Vanuit onze
ervaring bij vooraanstaande retailers en merken hebben
we een model ontwikkeld voor de ultieme order- en verzendbevestiging om ook dit deel van de customer journey de aandacht te geven die het verdient.
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Van platte naar rijke tekst:
De evolutie van de bevestiging bij Bijenkorf
(links 2011 - rechts 2017)

In retail, en e-commerce misschien wel in het bijzonder,
zijn een aantal uitgangspunten cruciaal. Die uitgangspunten zijn dan ook de kern van het onderzoeksmodel:
duidelijkheid, herkenbaarheid en ‘service’. Duidelijkheid
houdt in: door heldere communicatie na de aanschaf
wordt vermijdbaar en onnodig duur klantcontact voorkomen. Na de ontvangst van deze e-mail heeft de klant
geen vragen meer, sterker: de volgende vraag is al
beantwoord of is gemakkelijk op te zoeken. Herkenbaarheid houdt in: de communicatie is opgesteld in dezelfde
‘tone-of-voice’ en vormgeving als in het aankoopproces
op de website en in de applicatie. Tot slot is ‘service’
een belangrijk aspect: als ik als klant dan toch nog vragen heb, kan ik dan eenvoudig en laagdrempelig bij de
retailer terecht?
Om de stand van zaken onder online retailers in kaart te
brengen, hebben we 50 order- en verzendbevestigingen
tegen het licht gehouden. De order- en verzendbevestigingen zijn beoordeeld op vijf assen: opmaak/vormgeving, informatie over de bestelling, informatie over de

volgende stappen in de verzending, informatie over de
retourmogelijkheden en het al dan niet benutten van
cross-sell kansen.
Het blijkt dat er van de 50 onderzochte bedrijven slechts
een handvol goed gebruik maakt van de mogelijkheden
van dit belangrijke en relevante communicatiemoment
met de klant. Wanneer hieraan meer aandacht wordt
besteed, heeft dit onmiskenbaar een positieve uitwerking op het vertrouwen van de klant en de loyaliteit naar
de retailer.
We hopen dat dit onderzoek en de conclusies inspiratie
en concrete handvatten geeft om de online klant nog
beter van dienst te zijn en de groei van e-commerce
ondersteunen.
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2. Onderzoeksopzet en verantwoording

In dit hoofdstuk introduceren we het model waarmee de
order- en verzendbevestigingen zijn beoordeeld.
OPMAAK
25

2.1 Proces van bestelling tot bezorging

Bovenstaande flowchart toont het aankoopproces van
20
online bestelling tot bezorging. Dit onderzoek beperkt
zich tot de bevestigingen van de orders die we laten
15
thuisbezorgen.
Afhaalorders en andersoortige bestellingen worden buiten beschouwing gelaten.
AANKOO
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2.2 OneRetail Online Performance index

P

Alle beoordeelde
order- en verzendbevestigen date5
ren van 15 december 2016 tot en met 16 maart 2017.
De inhoud
van 50 order- en verzendbevestigingen van
0
retailers is onderzocht op vijf hoofdonderwerpen. Iedere
order- en verzendbevestiging hebben we beoordeeld op
meer dan 40 verschillende punten afgeleid van die vijf
hoofdonderwerpen. Op basis van de (mate van) aanof afwezigheid van een onderdeel zijn per onderdeel
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order
verwerking

verzend
bevestiging

verzending

scores gegeven. Om de verschillen aan te tonen heeft
OneRetail de Online Performance Index opgesteld. Dit
model toont in een ‘spinnenweb’ de score op de vijf
hoofdonderwerpen. Benieuwd hoe de onderzochte retailers scoren? In de bijlage zijn alle resultaten te vinden.
Per onderwerp zijn in hoofdstuk 4 de onderzochte punten uitgewerkt en vergezeld met voorbeelden van besten bad practices. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter
illustratie en inspiratie op het betreffende onderwerp.
De afgebeelde best- en bad practices zijn afkomstig uit
de onderzochte order- en verzendbevestigingen.

bezorging

retournering

oneretail’s online performance index
OPMAAK

AANKOOP

RETOUR

CROSS-SELL

VERZEND
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2.3 Onderzochte bedrijven

Voor dit onderzoek zijn 50 order- en verzendbevestigingen van retail- en e-commercebedrijven onderzocht.
Het merendeel, 42 bedrijven, is gevestigd in Nederland
en staat in de Twinkle 100. De overige 8 onderzochte
bedrijven zijn internationale spelers met een actieve
rol op de Nederlandse markt, zoals Amazon en Asos.
De resultaten zijn niet in samenspraak met de retailer
tot stand gekomen; de order- en verzendbevestigingen
die na aankopen toegestuurd zijn vanuit de retailer
vormen de basis van dit onderzoek. Er is vooraf geen
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contact geweest met de onderzochte retailers. Voor
het resultaat is alleen gebruik gemaakt van de publieke
informatie die de retailer na een aankoop toestuurt aan
de koper, te weten de e-mails waarin de bestelling en de
verzending worden bevestigd (order- en verzendbevestiging).

3. Over OneRetail

Retail ontwikkelt zich razendsnel en e-commerce is volledig verweven in het aankoopproces van de klant. OneRetail verzorgt sinds 2015 organisatieadvies op het gebied
van e-commerce, steeds met als doel om organisaties verder te brengen in klantgedreven werken en wendbaar te zijn in een ‘digital first’ omgeving. Door dit waar te
maken gelooft OneRetail dat er voor retailers een wereld aan mogelijkheden aan de
voeten ligt.
Met inmiddels een team van 5 e-commerce professionals ondersteunt OneRetail
bedrijven in uiteenlopende branches zoals consumentenelektronica, lifestyle en
FMCG. Met het ontwikkelen van teams, teamleden, werkprocessen en kennis, gedreven door vele jaren hands-on ervaring, speelt OneRetail een belangrijke rol in de groei
van de organisatie.

4. Best- en bad practices per onderdeel

In dit hoofdstuk gaan we per onderdeel in op de resultaten van het onderzoek naar de
order- en verzendbevestigingen en geven we een best- en bad practice per onderzocht
punt uit elk onderwerp.

4.1 Opmaak: grafische vormgeving in bevestiging

Een verzorgde, herkenbare en consistente opmaak leidt tot herkenbaarheid van het merk en laat een betrouwbare indruk achter bij
de klant. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat zowel de
order- als de verzendbevestiging een belangrijk deel van de klantreis
zijn en je aan die momenten als retailer een herkenbare merkbeleving mee kunt geven.

4.1.1 Aanhef in bevestigingen

Hoe wordt de klant begroet in de order- en verzendbevestiging? Zonder uitzondering is
het bij het plaatsen van de bestelling noodzakelijk om naam- en adresgegevens op te
geven aan de retailer. In dit onderzoek wordt het daarom als negatief beschouwd als
deze voordehandliggende data niet wordt ingezet om de klant persoonlijk aan te spreken in de aanhef van de order- en verzendbevestiging. De vorm waarin het aanspreken
van de klant gebeurt, op voor- of achternaam of beide, is niet van invloed op de score.

Uit het onderzoek blijkt dat 10% van de onderzochte webshops zonder
(gepersonaliseerde) aanhef werkt.
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Best practice

Bad practice

Gepersonaliseerde aanhef

Alleen een standaard aanhef
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4.1.2 Tone of voice

4.1.3 Opmaak bevestigingen

53% spreekt de klant met je aan, terwijl 45% dit
met de u-vorm doet. 2% is niet consistent.

Uit dit onderzoek blijkt dat er nog steeds bedrijven zijn die e-mails zonder opmaak versturen.

De tone-of-voice is verbonden met de identiteit van het bedrijf en gaat verder dan
alleen de keuze tussen ‘u’ of ‘je’ als aanspreektitel voor de klant. Van de 50 retailers
die we onderzocht hebben ligt het percentage retailers dat ‘u’ of ‘je’ gebruikt vrij dicht
bij elkaar: 53% spreekt de klant met je aan, terwijl 45% dit met de u-vorm doet. 2%
is niet consistent. Daarnaast is consistentie in stijl belangrijk voor het gevoel dat de
klant bij de retailer heeft. Amicaal versus afstandelijk, jolig versus zakelijk, kort en
bondig versus uitgebreid. In dit onderzoek is geen oordeel gegeven of de tone of voice
al dan niet ‘goed’ is, wel of deze consistent wordt toegepast.

Opmaak is belangrijk voor de herkenbaarheid in order- en verzendbevestigingen. Uit
dit onderzoek blijkt dat er nog steeds bedrijven zijn die e-mails zonder opmaak versturen. Dat wil zeggen: geen logo, afbeeldingen of kleuren, enkel tekst. Door de order- en
verzendbevestiging herkenbaar vorm te geven heeft de retailer de kans om naast
merkbeleving mee te geven, vooral de e-mail prettiger leesbaar te maken. Bijvoorbeeld
door de bevestiging in blokken in te delen zodat belangrijke informatie beter opvalt.

7-3-2017

Mail van OneRetail - Fwd: Bedankt voor je bestelling!

Subtotaal

€ 40.

Verzendkosten

€ 5.95

Totaal

€ 45.95

Je totale korting:
(verrekend in
totaalprijs)

€ 39.99

DOWNLOADEN VOOR iOS >
DOWNLOADEN VOOR Android >

Best practice
Stem tone of voice af op doelgroep en wees consistent

Best practice

Betaalwijzen en factuuradres
Afleveradres
Maak de bevestiging zo visueel
mogelijk

Je hebt ervoor gekozen te betalen na ontvangst
van je bestelling.
Factuuradres
Kevin Overklift
Gerard Philipslaan 25
5616TV Eindhoven

Kevin Overklift
Gerard Philipslaan 25
5616 TV Eindhoven
Hier wordt bezorgd:

1 x Steve Madden sandalettes 37

Service

Meer info over onze retouren ›

Hoe kunnen wij u helpen ›

Bad practice

Twee aanspreekvormen door elkaar gebruikt

Plain tekst en geen visuele elementen
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Bekijk onze garantie ›

Bad practice
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Steve Madden
sandalettes

Steve Madden
sandalettes

Steve Madden
sandalettes

Steve Madden
sandalettes

4.1.4 Tekst in bevestigingen

4.1.5 Juiste inzet data

In een order- en verzendbevestiging komen veel gegeHet geeft vertrouwen als de informatie van de order
vens terug, zoals de bestelde producten, het ordernumterugkomt in de orderbevestiging en de klant geen
mer, een track-and-trace code, enzovoorts. De uitda‘algemeen verhaal’ ontvangt. Hier kan de retailer weer
ging is om alle noodzakelijke informatie overzichtelijk
gebruikmaken van de orderdata. Toch haalt 45% van de
Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue
te tonen en de toegang tot achterliggende informatie
organisaties hier niet het maximale uit. Een voorbeeld
Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue
voor de klant zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom
hiervan is de orderbevestiging van Futurumshop. Deze
worden in dit onderzoek ‘embedded’ links, zoals naar
webwinkel koppelt de door de klant gekozen betaalmethode op de website niet aan de bevestiging met als
de bestelstatus of track-and-trace informatie, positief
gevolg dat de klant allerlei overbodige informatie krijgt.
beoordeeld. Dit voorkomt dat de bevestiging onnodig
Als er goed en nuttig gebruik gemaakt wordt van orderlang wordt en maakt het voor de klant gemakkelijk
data in de bevestiging, wordt dat positief beoordeeld.
en overzichtelijk om alle informatie over de order en
verzending terug te vinden. 12% van de retailers uit
dit onderzoek gebruikt uitsluitend plain tekst in haar
Mike Kelders <mike@oneretail.nl>
bevestiging.
Mail van OneRetail - Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue

26-01-17 16(35

Mail van OneRetail - Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue

26-01-17 16(35

Mike Kelders <mike@oneretail.nl>

Mike Kelders <mike@oneretail.nl>

Bart Toorenaar <bart@oneretail.nl>
Aan: Mike Kelders <mike@oneretail.nl>

24 januari 2017 om 08:52

Bart Toorenaar <bart@oneretail.nl>
24 januari 2017 om 08:52
Doorgestuurd
bericht ---------Aan:---------Mike Kelders
<mike@oneretail.nl>
Van: Matthias Depoortere <m.depoortere@coolblue.nl>
Datum: 28 november 2016 om 20:53
---------Doorgestuurd
bericht ---------- van order 19691696 bij Coolblue
Onderwerp:
Fwd: Orderbevestiging
Van:
Matthias
Depoortere <m.depoortere@coolblue.nl>
Aan:
bart@oneretail.nl
Datum: 28 november 2016 om 20:53
Onderwerp: Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue
Aan: bart@oneretail.nl
---------- Forwarded message ---------From: Coolblue <klantenservice@hoofdtelefoonstore.nl>
Date: 2016-11-28 20:46 GMT+01:00
---------Forwarded
message van
---------Subject:
Orderbevestiging
order 19691696 bij Coolblue
From:
Coolblue <klantenservice@hoofdtelefoonstore.nl>
To: m.depoortere@coolblue.nl
Date: 2016-11-28 20:46 GMT+01:00
Subject: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue
To:28-2-2017
m.depoortere@coolblue.nl
Mail van OneRetail - Fwd: Orderbevestiging van order nr. 1028283-1.Besteld op datum 29-02-2016 20:29:47

4.1.6 Visuele weergave product

Soms hebben producten een ingewikkelde naam of een
lang typenummer. Niet altijd te voorkomen, maar te verduidelijken door de productafbeelding mee te nemen in
de order- en verzendbevestiging. Het bestelde product
weer terug te zien in de order- en verzendbevestiging
draagt bij aan het voorkomen van onzekerheid over de
aankoop (cognitieve dissonantie) en neemt direct twijfel
weg bij minder voordehand liggende productnamen.
Slechts 30% van de onderzochte retailers voert een
(klikbare) afbeelding van de bestelling. Het opnemen
van afbeeldingen in de order- en verzendbevestiging
wordt in dit onderzoek positief beoordeeld.

Fwd: Orderbevestiging van order nr. 10282831.Besteld op datum 29022016
Beste Matthias Depoortere,
20:29:47
Bedankt
voor Depoortere,
uw<tachmy@dilmy.com>
bestelling met ordernummer 19691696. In deze mail leest u wat u kunt
Tachmy
Dilmy
Beste
Matthias
Aan:
Mike Kelders
verwachten
voor de<mike@oneretail.nl>
levering. Leun daarna lekker achterover en geniet van de voorpret!

27 februari 2017 om 20:27

Bedankt voor uw bestelling met ordernummer 19691696. In deze mail leest u wat u kunt
Zodra uw bestelling
verzonden
is,daarna
krijgt ulekker
een verzendbevestiging
metvan
daarin
uw factuur.
verwachten
voor de levering.
Leun
achterover en geniet
de voorpret!
Zodra
uw bestelling
Tachmy
Dilmy verzonden is, krijgt u een verzendbevestiging met daarin uw factuur.
Bezorgdag
Dinsdag 29 november 2016

 Forwarded message 
De Track & Trace-link vindt u in de verzendbevestiging.
Bezorgdag
From:
Azerty <verkoop@azerty.nl>
Dinsdag
november
Date:
ma 29
29bestelstatus
feb. 2016 at2016
20:29
Bekijk
uw
De Track &
Trace-link vindt u van
in deorder
verzendbevestiging.
Subject:
Orderbevestiging
nr. 10282831.Besteld op datum 29022016 20:29:47
To:Bekijk
tachmy@dilmy.com
<tachmy@dilmy.com>
uw bestelstatus

Best practice

Best practice

Best practice

Beste TA Dilmy
Gebruik
zoveel mogelijk klikbare buttons en / of
Bezorgadres
Matthias Depoortere
embedded
tekst
Vriendelijk dank
voor uw bestelling.

Koppel besteldata zo goed mogelijk in de bevestiging

Koppelt besteldata op een juiste manier

Bad practice

Bad practice

Te veel informatie door slecht gebruik van orderdata

Koppelt data niet goed, wijze betaling is iDEAL, echter
worden irrelevante opties vermeldt.

Bezorgadres
Matthias Depoortere

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9087156c62&view=pt&search=inbox&msg=159cf7666d065a88&siml=159cf7666d065a88

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9087156c62&view=pt&search=inbox&msg=159cf7666d065a88&siml=159cf7666d065a88

Ordernummer: 10282831
Klantnummer: 592532

Pagina 1 van 4

Pagina 1 van 4

Verzendmethode : Verzekerd
Betaalmethode : MasterCard (Creditcard)
Bestelde producten
435676
Product : OEM schroevendraaierset  Schroevendraaier
Stukprijs : 7,54 euro
Aantal : 1
Subtotaal : 7,54 euro
Verzendkosten : 7,10 euro
Betalingskosten : 0,44 euro
Totaal : 15,08 euro
Het openstaande bedrag van uw order is 15,08 euro. Dit bedrag wordt met CreditCard betaald.

TA Dilmy
BadVerzendadres
practice
Rijswijkse Landingslaan 88

2497TB
Den Haag
Maak
geen
gebruik van uitgeschreven links
Nederland
en plain tekst

Factuuradres
TA Dilmy
Rijswijkse Landingslaan 88
2497TB
Bo
R n
A VeEr
e t aDen
i lHaag
Nederland
K I N G

O F

J U N G L E

U kunt de status van uw order bekijken door in te loggen op

8

Groeten,
Rob
-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: support@futurumshop.nl
Datum: 07-11-16 00:03 (GMT+01:00)
Aan: R.donkers11@upcmail.nl
Onderwerp: Orderbevestiging Futurumshop order 4292708

4.1.7 Headers in de bevestiging

Een header in de order- en verzendbevestiging is vergelijkbaar met de hoofdbanner op de homepage van de
webshop: het beeldbepalende visuele item. Door hier
goed gebruik van te maken, draagt dit sterk bij aan de
merkbeleving van de klant. Bol.com doet dit heel sterk,
zoals ook hier weergegeven als ‘best practice’.

9

Geachte heer Rob Donkers,
Hartelijk dank voor uw bestelling bij FuturumShop.nl.
Uw orderbevestiging/factuur is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.futurumshop.nl/
factuur/9958792/4292708.
U kunt hier inloggen op onze website. Hier kunt u bijvoorbeeld uw bestellingen inzien, retourzendingen aanvragen,
een factuur openen of uw afleveradres voor toekomstige bestellingen wijzigen.
De verdere afhandeling van uw bestelling is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode;

Als betaalmethode heeft u gekozen voor IDEAL.

In 60% van de onderzochte order- en verzendbevestigingen worden geen USP’s genoemd.

Best practice

Bad practice

Voer een visuele header die bij je merk past om de aandacht van de klant te grijpen

betaling te
verrichten middels
een overboeking.
Geen
gebruik
maken
van headers, laat de kans op branAmerican
Express, Mastercard, Visa, Paypal of Mistercash
ding
liggen
Uw order wordt direct verwerkt. Mocht uw betaling niet zijn gelukt dan kunt u er ook voor kiezen om de betaling te

4.1.8 Stappenplan in orderbevestiging

Wanneer de consument een bestelling plaatst wil hij
graag weten wat de vervolgstappen zijn naar het in
ontvangst nemen van een pakket. Goede orderbevestigingen tonen de stappen naar verzending en nemen
eventuele vragen en negatieve touchpoints weg.
Bovenstaand stappenplan in orderbevestiging van Coolblue biedt duidelijkheid over het verdere verloop van
de bestelling naar de consument en neemt eventuele
onduidelijkheden weg. Laat daarom zien waar de consument zich in het proces bevindt en toon de volgende
stappen, bij voorkeur ook met een optie om in contact
te komen.

iDEAL

Uw order wordt direct verwerkt. Mocht uw iDEAL betaling niet zijn gelukt dan kunt u er ook voor ki ezen om de

verrichten middels een overboeking.

Overboeking
Uw bestelling wordt in behandeling genomen nadat uw betaling is ontvangen. U dient het betreffende bedrag zelf
over te maken naar:
Nederland:
Rabobank IBAN nummer: NL39RABO0177450959
BIC nummer: RABONL2U
t.n.v. FuturumShop te Apeldoorn o .v.v. betalingskenmerk 4292708
België:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9087156c62&view=pt&search=starred&th=15993e987870597c&siml=15993e987870597c

Best practice

Bad practice

Werk met een duidelijk stappenplan, zodat de klant
weet wat ze kan verwachten

Zonder stappenplan, klant wordt in onzekerheid achtergelaten.

Best practice

Bad practice

Toon USP’s in de bevestiging, bijvoorbeeld in de
header, zodat de klant weet wat ze aan het merk heeft

Werk niet zonder USP’s in headers, dit is de kans je
merk uit te lichten

4.1.9 Kenbaarheid unique selling points

Waarom koop ik bij retailer A en niet bij retailer B? Unique selling points (hierna: USP’s) die een onderneming
voert versterken die keuze. De order- en verzendbevestigingen zijn de kans om USP’s weer te geven en de
consument dit mee te geven. Hierdoor stijgt de kans op
herhaalaankopen. In 60% van de onderzochte order- en
verzendbevestigingen worden geen USP’s genoemd.
Een groot aantal retailers laat hier een mogelijkheid liggen om de goede keuze nog eens te benadrukken en de
kans op herhaalaankopen te verhogen.

o n e r e ta i l
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4.1.10 Persoonlijkheid in bevesting

Het is als klant prettig om te weten dat er met zorg en aandacht aan de order gewerkt
wordt. Het kan extra onderscheidend werken als er een ‘echt’ persoon de order van
de klant behandelt. Het geeft vertrouwen en blijk van betrokkenheid als de Manager
Logistiek de afzender is van de verzendbevestiging. Veel onderzochte retailers tonen
deze ‘menselijke kant’ niet. Van de onderzochte order- en verzendbevestigingen
scoort 64% laag op persoonlijkheid.

Van de onderzochte order- en verzendbevestigingen
scoort 64% laag op persoonlijkheid.
Links:
Maak de bevestiging passend met
de cultuur van je merk
belsimpel.nl
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4.1.11 Afsluiter in bevestiging

met ons
van logistiek
dat
Naast de persoonlijke aanhef Maak
is in ditkennis
onderzoek
ookteam
gekeken
naar de persoonlijke
vliegensvlug
je
pakketje
in
orde
maakt
afsluiting / afzender. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel een algemene afsluiter
hanteert. Slechts 10% van de onderzochte order- en verzendbevestigingen wordt
Vandaag
staatpersoonlijke
op onze afdeling
logistiek
bovenstaande
je opgesteld.
Eén
afgesloten
met een
noot, zoals
eenhet
handtekening
zijn team
of hetvoor
noemen
van
van de teamleden
haalt je
het magazijn,
en controleert
Een de
collega doet
een werknemer
in de afsluiter.
Ditbestelling
geeft hetuit
bedrijf
een menselijk
gezicht en'm.
maakt
hem
vervolgens
in
een
pakketje.
Daarna
sturen
ze
de
bestelling
naar
je
toe!
Je
hoeft hier
drempel om contact op te nemen met het bedrijf lager.
dus niks voor te doen, ze regelen alles voor je. We sturen een mail als je bestelling
ingepakt en verzonden is.
Met vriendelijke groet,

Best practice

Bad practice

Sluit de bevestiging af met een persoonlijke noot

Voorkom een algemene afsluiter in de
bevestiging

Slechts 10% van de onderzochte order- en
verzendbevestigingen
wordt afgesloten met
1 De mobiele wereld veranderen
een persoonlijke
nootintroduceren
2 De slimste oplossingen
rechts:
Laat zien dat je als bedrijf
menselijk bent en sta open voor
interactie. Coolblue

3 Totale duidelijkheid geven

4.2 Order: informatie over de aankoop

4 HetInbeste
aanbod bieden wordt een overzicht getoond van de bestelde
de orderbevestiging

producten.
Door de informatie over de aankoop overzichtelijk en volle5 Alles
voor je regelen

dig weer te geven, heeft de klant in een oogopslag een overzicht van de
bestelling. Doel hiervan is om vragen of onduidelijkheden weg te nemen.
Genoemde prijzen
zijn incl.
BTW nog zijn, dan is het sterk als de retailerAlgemene
voorwaarden | Disclaimer
Mochten
die21%
er toch
actief de
kanalen van de klantenservice onder de aandacht brengt. Dit kan in de
vorm van een chatfunctie op de website, Whatsapp of telefoon.
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  Sent with Mailtrack

4.2.1 Bestelgegevens van aankoop

In de orderbevestiging is het belangrijk om het product
inclusief afbeelding, benaming, prijs en de bestelde
aantallen weer te geven. Een grote plus is om dat overzichtelijk te doen. In 20% van de onderzochte order- en
verzendbevestigingen worden bestelgegevens niet
overzichtelijk weergegeven. Door gebruik te maken
van een omkadering en een afbeelding van het product
wordt de bevestiging overzichtelijker.

De prijs van de bestelling is vaak opgebouwd uit meerdere onderdelen. Het is aan te bevelen om die verschillende onderdelen apart weer te geven in stuksprijs,
BTW, verzendkosten, betaalkosten en betaalmethode.
Retailers blijken in 36% van de gevallen niets te zeggen over betaalwijze. Laat altijd de bedragen zien, ook
al zijn ze gratis / kosteloos voor de consument. Amazon
doet dit met levering en afhandeling. Herinner de klant
er dus aan dat gratis verzending onderdeel is van de
service.

Best practice

Best practice

Geef de bestelling zo visueel en duidelijk mogelijk weer,
waardoor vragen over de bestelling afnemen.

Laat zien welke betaalmethode is gekozen. Nog beter is
om ook te vermelden dat de betaling geslaagd is.

Splits bedragen in eventuele korting, stuksprijs, BTW,
verzendkosten, betaalkosten en wijze betaling.

Bad practice

Bad practice

Bad practice

Onoverzichtelijk tonen van de bestelgegevens, kan
voor meer vragen over de bestelling zorgen.

Geen betaalwijze weergeven en aangeven dat de betaling geslaagd is.

Enkel weergave van de totaalprijs, waardoor de klant
niet weet waaruit het totaalbedrag is opgebouwd.

o n e r e ta i l
O F

Het geeft een prettig gevoel als duidelijk vermeld staat
dat de betaling is voldaan. Een regel tekst die wordt
gekoppeld vanuit de betaalgegevens maakt de bevestiging persoonlijker en betrouwbaar. Een simpel ‘is reeds
betaald via IDEAL’ geeft de consument rust en vertrouwen. Door de betaalwijze te tonen en daarbij te vermelden of de order reeds voldaan is, weet de consument
zeker dat de betaling gelukt is en wordt onduidelijkheid
of twijfel bij de klant voorkomen.

4.2.3 Specificeren van totaalbedrag

Best practice

B R AV E
K I N G

4.2.2 Betalingsgegevens van aankoop

J U N G L E
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4.2.4 Adresgegevens in orderbevestiging

Is het juiste afleveradres opgenomen in de order? Klopt
het huisnummer wel? Kunnen gegevens nog veranderd
worden? Hierin kan de retailer zekerheid in verschaffen
met het tonen van adresgegevens. Uit onderzoek blijkt
dat van de 50 onderzochte retailers alleen Coolblue de
consument actief de mogelijkheid biedt haar adresgegevens te wijzigen. Door proactief te vermelden dat
de consument op het laatste moment adresgegevens
nog kan aanpassen geef je extra service. Het blijkt nog
wel eens dat de klant vooraf een afleveradres gekozen
heeft, maar later erachter komt dat ze niet in staat is het
pakketje daar in ontvangst te nemen.

4.2.5 Contact bij vragen

Vrijwel in alle onderzochte order- en verzendbevestigingen wordt de klant de mogelijkheid geboden om bij vragen contact op te nemen. De manier waarop dit gebeurt
verschilt sterk per retailer.
Het blijkt dat 36% van de onderzochte retailers contactgegevens structureel heeft opgenomen in de
order- en verzendbevestiging. Het is aan te bevelen om
de contactgegevens op te nemen in de footer van de
order- en verzendbevestiging. Als dat het geval is, is dat
in dit onderzoek positief beoordeeld.

Mail van OneRetail - Fwd: Orderbevestiging van order 19691696 bij Coolblue

4.2.6 Noreply mailadres

Een van de meest voordehandliggende manieren om
in contact komen met de retailer bij vragen of onduidelijkheden is door de e-mail met de order- of verzendbevestiging te beantwoorden. In 30% van de gevallen
versturen retailers een bevestiging afkomstig van
een noreply@ mailadres. De klant moet in die gevallen
dus op zoek naar een andere manier om in contact te
komen. Het verzenden van de order- en verzendbevestiging vanaf een adres waar ook antwoorden op worden
ontvangen, is positief beoordeeld.

26-01-17 16(35

Joh. Sepershof 15
2377 BD Oude Wetering
Neem contact op om uw adres te wijzigen

Best practice

Best practice

Best practice

Geef de mogelijkheid om adresgegevens aan te passen,
zodat de consument haar pakket alsnog in ontvangst
Belangrijk voor de bezorging
kan nemen.

Vraag de consument bij vragen contact op te nemen
en maakt gebruik van nieuwe communicatiekanalen.

Nodig met verschillende opties uit tot het doen van
vragen bij onduidelijkheden

Onze bezorgservice
Uw bestelling wordt tot over de drempel van uw woning afgeleverd. We
bezorgen met de trap tot en met de vierde verdieping. Is er een lift? Dan
kunnen we elke verdieping bereiken.

Bad practice

Doorbestelling
adresgegevens
niet ordernummer
te kunnen laten wijzigen,
Uw
met
19691696
bestaat de kans dat de klant haar pakket niet
kan aannemen.

Plantronics Backbeat Pro

o n e r e ta i l
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Bad practice

Bad practice

De klant geen enkele mogelijkheid geven tot
contact bij vragen.

Een noreply@ mailadres en automatische
verzendberichten gebruiken

€179,00
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4.2.7 Bedanken voor bestelling

Bedank de klant voor zijn aankoop, het lijkt vanzelfsprekend, maar het blijkt dat maar liefst 30% van de onderzochte retailers dit nalaat. In zo’n 70% van de gevallen
beperkt de retailer zich tot een bedankje in de eerste
zin van de bevestiging. Freshcotton pakt het iets anders
aan, zoals hieronder te zien is. Door de consument te
bedanken voor de aankoop en beïnvloedt dit de klantrelatie positief.

4.3 Verzending:

Bij het volledig informeren van de
klant hoort het op de hoogte brengen wanneer de bestelling is verzonden. Deze verzendbevestiging bevat
als belangrijkste onderdeel vaak de
track-and-trace-code en de factuur.
Door dit overzichtelijk weer te geven, bevestigt dit de
positieve voortgang bij de klant.

Wanneer de retailer de factuur direct in de verzendbevestiging meestuurt, is dat in dit onderzoek positief
beoordeeld. Natuurlijk zijn er veel andere manieren om
de factuur aan de klant te vertrekken.

4.3.1 Factuur in de bevestiging

Iedere aankoop gaat gepaard met een factuur. Veelal
is de factuur in de ‘mijn’-omgeving op de website terug
te vinden of, zoals het in het merendeel van de gevallen
verloopt, wordt de factuur direct met de verzendbevestiging meegestuurd. In enkele gevallen, hier vermeld
onder ‘maakt factuur niet kenbaar’, wordt de factuur in
de doos meegestuurd en niet in eerste instantie digitaal
verstrekt.

Best practice
Bedank de klant voor haar aankoop, zodat je relatie
met de klant verbetert

56% van de retailers toont de factuur in de bevestigingsmail zelf.
Factuur in de bevestiging zelf
Factuur in de bijlage

12%

Maakt de factuur niet kenbaar

12%
6%

Bad practice

Geen blijk van waardering tonen

Geen vermelding over een factuur in de bevestiging

o n e r e ta i l
O F

14%

Bad practice

B R AV E
K I N G

Toon de factuur overzichtelijk in mail

56%

Factuur op de website
(mijn account)

Combineert enkele opties

Best practice

J U N G L E
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Het tonen van de factuur in de verzendbevestiging is
niet altijd de beste of gemakkelijkste optie. De factuur
tonen in de bijlage is daarom ook een goede optie. De
onderzochte retailers verwijzen in 14% van de gevallen
naar de bijlage. Ook hier geldt: wanneer je de factuur
in de bijlage meestuurt, maak deze dan zo visueel en
overzichtelijk mogelijk.

Tot slot zijn er nog enkele andere manieren om de factuur te tonen. Zo maakt 12% van de retailers haar factuur kenbaar middels een link naar de website. In veel
van de gevallen verwijst de retailer met een link naar het
account van de consument. De overige 6% combineert
dit door zowel een link naar de website te geven, als de
factuur in bijlage of bevestiging zelf te tonen.

Onderzochte retailers verwijzen
in 14% van de gevallen naar
de bijlage.
Zo maakt 12% van de retailers
haar factuur kenbaar middels een
link naar de website.

Best practice
Stuur de consument naar haar account op de website,
waar ze de factuur kunnen nalezen.

o n e r e ta i l
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Best practice

Bad practice

Maak de factuur zo goed mogelijk op en toon deze in de
bijlage

Doe dit op meerdere manieren: in de mail zelf en stuur de
consument naar haar account op de website.
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verstrekt een track & trace code
7-3-2017

geeft geen track & trace code
verwijst naar applicatie
om bestelling te voltooien

74%
12%

Mail van OneRetail - Fwd: Bezorging van uw OTTO-bestelling

4%

Fwd: Bezorging10%
van uw OTTObestelling
Levert binnen een bepaald tijdvlak
Kevin Overklift Vaupel Kleyn <kevin@uwplekonline.nl>
Aan: mike@oneretail.nl

4.3.2 Track & trace

Slechts 4% onderzochte retailers laat de de klant de
zending volgen via een eigen mobiele applicatie.

Mike Kelders <mike@oneretail.nl>

Dit voegt veel waarde toe voor de klant. Naast het realtime kunnen volgen van het
6 maart 2017 om 20:32pakket is de kans op herhaalaankopen door herhaaldelijk contact met de retailer via
de app veel waarschijnlijker.

Begin doorgestuurd bericht:

Nadat de bestelling van de klant het magazijn van de retailer heeft verlaten, is de
Van: PostNL <noreply@notificatie.postnl.nl>
zending te volgen via track-and-trace systemen
van
deCEST
vervoerders. Een ruime meerDatum: 3 augustus 2016
23:45:01
Aan: kevin@uwplekonline.nl
Onderwerp:
Bezorging van uw
OTTObestelling
derheid van 74% van de retailers uit ons
onderzoek
stuurt
de consument een track &
trace code. Bovendien levert 10% van de onderzochte retailers binnen een bepaald
tijdvak, wat ook gecombineerd wordt met een track-and-trace code. Deze code geeft
de klant toegang tot een gedetailleerde status van de zending.

Een embedded link is een detail die het verstrekken van een track-and-trace code iets
aantrekkelijker maakt: 43% van de retailers die een track-and-trace verstuurt doet
dit via een ‘embedded’ link, terwijl 57% een uitgeschreven link gebruikt. Om de
bevestiging niet onnodig lang te maken, is een ‘embedded’ link aan te bevelen.

Best practice

Beste mevrouw/meneer K Overklift Vaupel Kleyn,
De eerst komende bezorgdag zal ik uw bestelling van OTTO, met barcode 3SO21600136,
bezorgen.

Embedded link

Heeft u gekozen voor bezorging bij een PostNL kantoor?
U ontvangt dan nog via email en/of SMS de melding vanaf hoe laat u uw bestelling kunt
afhalen op het PostNL kantoor.
Heeft u gekozen voor thuisbezorging?
Kijk op PostNL om te zien welke dag en hoe hoe laat ik bij u langskom. Mocht u niet thuis zijn
dan ontvangt u een bericht met een 'Nietthuiscode'. Met deze code kunt u dezelfde dag voor
22.00 uur een keuze maken voor een tweede bezorgafspraak. Maakt u geen keuze, dan kom ik
de volgende dag nog een keer bij u langs (m.u.v. zon en feestdagen).
Met vriendelijke groet,
Uw PostNL Pakketbezorger

Bad practice

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, u kunt hier niet op reageren.
Heeft u vragen? http://www.postnl.nl/klantenservice/

Uitgeschreven link

Copyright © 2016 PostNL. Alle rechten voorbehouden

Best practice

Bad practice

Geef track-and-trace gegevens via eigen
Doet dit op geen enkele wijze
applicatie, zodat de klant haar bestelling
realtime kan volgen en de kans bestaat
op
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9087156c62&view=pt&search=inbox&msg=15aa51babd463e59&siml=15aa51babd463e59
langer gebruik van de applicatie.
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1/1

Sommige retailers zijn specifieker over de verzending. 10% van de onderzochte organisaties geeft exact aan op welke dag (of dagdeel) ze de aankoop bezorgen. In het
algemeen geldt: hoe specifieker, hoe beter. Geef wel naast het tijdvak ook altijd een
realtime track-and-trace code mee, waar de consument het pakketje live kan volgen.
Het tegenovergestelde van deze ‘best practice’ is het versturen van een automatisch
verzendbericht.

10% van de onderzochte organisaties geeft exact aan
op welke dag (of dagdeel) ze de aankoop bezorgen.
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verstrekt enkel een
track & trace code

28%

geeft geen enkele informatie
is zo specifiek mogelijk
(tot dagdeel)

24%
20%

streeft haar leveringsbelofte na

4.3.3 Levertijd en -dag

Voor de klant is het om veel redenen prettig om te weten wanneer de bestelling geleverd wordt. Zegt de retailer hier niets over of is de indicatie juist erg gedetailleerd?
Het blijkt dat 28% enkel haar leveringsbelofte (‘morgen in huis’) nastreeft, 20% van de
onderzochte retailers is zo specifiek mogelijk met een tijdvak. Dat laatste verdient de
voorkeur en wordt in dit onderzoek positief beoordeeld. Mochten er wijzigingen optreden in het eerder beloofde levermoment, communiceer dit dan duidelijk met de klant.

Best practice
Wees zo specifiek mogelijk over levering, mits je dit
waar kan maken.

Best practice
Lever zo nauwkeurig mogelijk, zodat de consument weet wanneer hij zijn
pakket kan ontvangen.

o n e r e ta i l
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28%

Bad practice

Bad practice

Maak nooit enkel gebruik van een automatisch
verzendbericht.

‘Binnen drie werkdagen leveren wij’. Door niet specifiek te zijn kunnen er
vragen bij de klant ontstaan.

In 64% van de onderzochte order- en verzendbevestigingen neemt de
retailer geen proactieve houding aan om de opties na de aankoop toe te
lichten. In 36% van de gevallen doet de retailer dit wel. Dit betekent dat de
retailer kenbaar maakt wat de klant moet ondernemen wanneer hij of zij
de bestelling na ontvangst wil retourneren of wat de procedure is wanneer de bezorger bij aflevering voor een gesloten deur staat.

4.3.5 Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen tijdens het verzendproces kunnen worden opgevangen door
veelgestelde vragen alvast af te beelden. Houd er bij het tonen van de vragen rekening
mee dat deze passen bij de fase waarin de klant zich op dat moment bevindt. Een
veelgestelde vraag over de betaling is overbodig in een verzendbevestiging. Uit alle
bevestigingen blijken de volgende veelgestelde vragen het vaakst proactief te worden
getackeld:

Best practice
Geef een duidelijk stappenplan na ontvangst met bijvoorbeeld de retourprocedure
uitgelegd.

1. Wat te doen wanneer de Track & Trace code niet werkt
2. Wat te doen wanneer de consument niet thuis is
3. Wat zijn de retourvoorwaarden?
Wij raden aan ook het volgende toe te voegen bij het opstellen van de bevestiging:

Bad practice
Biedt niet enkel contactgegevens aan bij eventuele vragen. Door geen stappenplan
te gebruiken kunnen er onduidelijkheden ontstaan bij de klant.

4. Wat moet ik doen wanneer ik het product terug wil sturen?
5. Hoe lang heb ik garantie op het product?

4.4 Retour

4.3.4 Stappenplan na ontvangst bestelling

In navolging van de orderbevestiging is een stappenplan bij de verzendbevestiging
voor de klant een duidelijke houvast. Welke mogelijkheden heeft de klant om vragen te
stellen, of om de bestelling te retourneren? Onder de onderzochte retailers waren we
positief verrast door Coolblue, dat een stroomschema in het leven heeft geroepen om
de retourprocedure uit te leggen. Naast Coolblue biedt circa eenderde van de onderzochte bedrijven voldoende mogelijkheden om de opties na aflevering te ontdekken.
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Niet het onderwerp dat gevoelsmatig direct thuishoort in de ‘heen’stroom van e-commerce bestellingen: informatie over het retourneren
van de bestelling. Afhankelijk van de branche wordt er meer of minder
gebruik gemaakt van het recht op retour. Het is ‘verkopers op afstand’
verplicht om bij de documentatie van de bestelling informatie te geven
over het retourproces. Dat kan in de verpakking zelf; klantvriendelijker
is om dit digitaal beschikbaar te stellen als bijlage bij de verzendbevestiging en/of in de ‘mijn’-omgeving op de website. Vermeld dit dan ook de plaats
waar de klant de retourinformatie kan terugvinden in de e-mail.
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4.4.1 Product herroeping

Best practice

Verzendbevestigingen die duidelijke informatie over, of verwijzigingen naar de retourprocedure (‘herroeping’) verstrekken zijn in dit onderzoek positief beoordeeld. Retouren worden door veel klanten als vervelend ervaren, omdat er relatief veel moeite voor
nodig is om de ongewenste producten weer terug te sturen en uiteindelijk het aankoopbedrag terug te ontvangen. Daarom is het actief informeren over de retourprocedure en die zo laagdrempelig mogelijk maken een blijk van klantgericht werken.
Maakt haar herroepingsformulier
NIEt kenbaar
Maakt herroepingsformulier
kenbaar in de bevestiging zelf
verwijst naar website voor
herroepingsformulier
maakt herroepingsformulier
kenbaar via pdf

Een visuele,
uitgebreide PDF

56%
6%
22%
16%

Best practice

4.4.2 Regels rondom retournering

Voor het retourneren van een bestelling geldt een aantal voorwaarden. De minimale
vereisten hiervoor zijn voorgeschreven door de wet Koop op Afstand, deze kan de
retailer naar eigen inzicht versoepelen. In dit onderzoek geeft geen oordeel over de
voorwaarden per retailer, wel over de wijze van communiceren. Worden de spelregels
duidelijk kenbaar gemaakt? Worden deze als voordeel gepresenteerd? Is het voor de
klant duidelijk onder welke voorwaarden de bestelling geretourneerd mag worden?
Van de retailers in dit onderzoek maakt: 40% de spelregels duidelijk kenbaar via een
link in de mail naar pagina op website of in de bijlage. De overige 60% is niet duidelijk genoeg over regels omtrent retournering in de verzendbevestiging.

Maak het retourinformatie in bevestiging zelf kenbaar

Bad practice
Retourinformatie op geen enkele wijze kenbaar gemaakt.
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Best practice

Een link naar website of bijlage.

Bad practice

Retourregels niet duidelijk genoeg,
waardoor de klant niet precies weet hoe
eventuele retournering in zijn werk gaat.
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Cc:

4.4.3
Aanmeldprocedure
Geachte Dhr. D Wagenaar,

Als
de
klant
de bestelling
wil retourneren,
is het
posiHartelijk
dank
voor uw bestelling
bij Kijkshop. Uw bestelling
zal zo snel mogelijk worden
verwerkt.
Uw bestelling
heeft ordernummer:
1903573488.
Houd dit nummer
en deze orderbevestiging
bij de
hand als u
tief
als deze
procedure
duidelijk
omschreven
en
goed
contact met ons opneemt, dan kunnen we u meteen van dienst zijn.
vindbaar
is. In dit onderzoek is het gemakkelijk
kunnen
Productnummer Omschrijving
Prijs Aantal
Totaal
terugvinden
van
deze
procedure
positief
beoordeeld.
126767
ORAL-B Tandenborstel
€ 17.00
1
€ 17.00
Van de onderzochte
retailers maakt 40% de€ 17.00
procedure
SUBTOTAAL
Verzendkosten
€ 0.00
Transactiekostenretouren kenbaar in de verzendbe€ 0.00
voor aanmelding
€ 17.00 de provestiging.TOTAAL
De overige 60% is niet duidelijk over
cedure
rondom aanmelding.Afleveradres
Factuuradres
D Wagenaar
Heezerweg 133
5614HC EINDHOVEN

D. Wagenaar
Heezerweg 133
5614HC EINDHOVEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mail van OneRetail - Fwd: Uw order met nr. 1028283-1 wordt vandaag 02-03-2016 verzonden.
Deellevering
Indien u heeft gekozen voor een combinatie van een Internet Only artikel en een regulier artikel wordt u levering
gesplitst. U ontvangt uw bestelling in meerdere pakketten.
Mike Kelders <mike@oneretail.nl>
Meer informatie over uw herroepingsrecht
U heeft bij Kijkshop altijd 16 dagen om uw herroepingsrecht uit te voeren. Meer informatie over de toepassing
van het herroepingsrecht kunt u downloaden en lezen in het Kijkshop herroepingsrecht document (PDF 327kb).
Fwd:
Uwuorder
metmaken
nr. 10282831
wordt vandaag
02032016
Voordat
gebruik kunt
van uw herroepingsrecht
moet u dit ons
telefonisch, perverzonden.
e-mail of schriftelijk (zie
1 bericht
PDF) laten weten.

28-2-2017

Tachmy
Dilmy
27 februari 2017 om 20:27
Garantie
op<tachmy@dilmy.com>
uw aankoop?
Aan:De
Mike
Kelders
factuur
die u<mike@oneretail.nl>
per e-mail ontvangt is uw garantiebewijs. Wilt u meer informatie over de garantie die Kijkshop
biedt? Ga direct naar de Kijkshop garantievoowaarden.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9087156c62&view=pt&search=starred&msg=1599330d333f8274&siml=1599330d333f8274
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Tachmy Dilmy
 Forwarded message 
From: Azerty <verkoop@azerty.nl>
Date: wo 02 mrt. 2016 at 14:04
Subject: Uw order met nr. 10282831 wordt vandaag 02032016 verzonden.
To: tachmy@dilmy.com <tachmy@dilmy.com>

Best practice

Een PDF op of link naar de website om de procedure
rondom aanmelding retour uit te leggen.

Beste TA Dilmy
Hierbij delen wij u mede dat uw bestelling vandaag wordt verzonden met de barcode(s) 3SZWCT000022422
Normaal gesproken wordt uw bestelling morgen aangeboden door de postbode.
Let op, indien u gekozen heeft voor PakjeGemak, dient u zich bij het ophalen van het pakket te
legitimeren.
Ook kunt u uw bestelling volgen met de volgende link:
https://jouw.postnl.nl/?lang=nl#!/trackentrace/3SZWCT000022422/NL/2497TB
Let op dat de zending pas te traceren is na middernacht in verband met verwerking bij PostNL.
Indien u de bestelling 3 dagen na het ontvangen van de tracktrace code niet heeft ontvangen, kunt u
contact opnemen met verkoop@azerty.nl
Er wordt dan een onderzoek ingesteld, waarbij zal worden achterhaald waar het pakket zich bevindt.

4.5 Cross-sell

Vanuit de orderdata is bekend welke producten de klant heeft besteld en welke bijpassende producten door dezelfde klant al
(eerder) zijn besteld. Als er accessoires of
gerelateerde producten beschikbaar zijn
die relevant zijn, is de verzendbevestiging
een natuurlijke plaats om deze te presenteren aan de
klant. Het grote voordeel is dat de retailer aan de klant
kennis en persoonlijke interesse kan tonen door middel
van relevant aanbod. Bovendien kennen verzendbevestigingen hoge ‘open rates’. Verder zijn er mogelijkheden
om de klant te vragen om een review over de retailer of
het product te plaatsen of om de app van de retailer te
downloaden uit de app store.
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22% van de retailers gebruik van
cross-sell in de order- en verzendbevestiging. De overige 78%
laat dit na.

4.5.1 Producten

De order- en verzendbevestiging biedt mogelijkheden
om de klant te attenderen op accessoires of gerelateerde producten. Belangrijk daarbij is dat deze suggesties op een goede manier uit de orderdata voort moeten
komen; als er een product wordt gepresenteerd die de
klant al eerder in een andere bestelling heeft gekocht,
blijkt hier geen interesse in de klant uit. Ook zijn
beschikbaarheid (voorraad) en relatieve prijs belangrijke
kenmerken die bepalen of een product getoond wordt
als cross-sell. In dit onderzoek maakt 22% van de retailers gebruik van cross-sell in de order- en verzendbevestiging. De overige 78% laat dit na.

Best practice
Geef onder- of bovenaan de bevestiging ruimte voor
Cross-selling van gerelateerde producten

De volgende link verwijst direct naar de gegevens van uw order:
https://azerty.nl/persoonlijk/mijn_details/?ID=1049139&MIJN_ACTIE=order_detail
Wij vertrouwen erop u voldoende van dienst te zijn geweest.

Bad practice

Bad practice

De aanmeldingsprocedure niet duidelijk genoeg
weergegeven, waardoor de klant niet precies weet
hoe eventuele retournering in zijn werk gaat.

Cross-sell kans niet benutten

Met vriendelijke groet, Azerty
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4.5.2 Reviews

In de order- en verzendbevestiging kan de retailer
vragen het pas gekochte product (of de retailer zelf) te
beoordelen. Van de onderzochte retailers vraagt 12%
de consument de aankoop of de retailer te beoordelen. 88% laat deze kans liggen. Reviews zijn om veel
verschillende redenen belangrijk om te stimuleren. In dit
onderzoek is daarom het vragen naar een review door
de klant als positief beoordeeld.

Best practice

Vraag naar een review over het product

Maak de applicatie een belangrijk onderdeel van de klantreis door
de bestelling te volgen.

Geen beoordeling of review vragen
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Wanneer er een applicatie beschikbaar is, is het aan te bevelen om deze bij zoveel
mogelijk klanten onder de aandacht te brengen. Enkele retailers in het onderzoek
vragen de consument hun applicatie te downloaden. Dit doen de retailers op twee
verschillende manieren: ze geven met de applicatie extra voordelen (bijvoorbeeld door
het pakket realtime te volgen in de applicatie) of promoten de applicatie met een banner of call to action. Slechts 16% zet aan tot het gebruik van hun applicatie. 84% laat
dit na, of heeft geen applicatie. Wanneer er een app beschikbaar is en deze aangeraden wordt in de order- of verzendbevestiging, is dat als positief beoordeeld.

Best practice

Bad practice

J U N G L E
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4.5.3 Applicatie

Bad practice
Promoot de applicatie via een banner en maak duidelijk welke waarde
dit heeft voor de klant.

Slechts 16%
zet aan tot het
gebruik van
hun applicatie.
84% laat dit na,
of heeft geen
applicatie

4.5.4 Website

4.5.5 Social media

In de onderzochte order- en verzendbevestigingen wordt
in 60% van de gevallen terugverwezen naar de eigen
website. Een relevante of gerelateerde verwijzing verdient de voorkeur, maar ook uitingen als ‘nieuwe collectie’ of ‘sale’ kunnen de klant verleiden om de website
opnieuw te bezoeken. 24% nodigt op een visuele wijze
uit tot een websitebezoek. Ze doen dit vooral door de
website in de bevestigingsmail te integreren met website knoppen. Nog eens 36% verwijst door middel van
buttons of tekst naar de eigen website.

Voor de klant kan het volgen van de retailer op social
media interessant zijn om op de hoogte te blijven van
toekomstige aanbiedingen en ontwikkelingen. De orderof verzendbevestiging geeft gelegenheid om de social
media van de retailer onder de aandacht te brengen.
Slechts 52% van de onderzochten order- en verzendbevestigingen bevat een verwijzing naar social media.

‘Bijna een kwart van de retailers
nodigt de klant op visuele wijze
uit tot een websitebezoek.’

Best practice
o n e r e ta i l
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Best practice

Best practice

Verwijst met een aantal buttons of
hyperlinks naar website.

Verwijs naar social kanalen met behulp van buttons.

Bad practice

Bad practice

Vraagt op geen enkele wijze om
de website opnieuw te bezoeken.

Verwijst op geen enkele wijze naar haar
social kanalen
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5. Conclusie
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Welke retailers maken goed gebruik van de mogelijkheden die dit medium biedt en welke niet? Door 50 orderen verzendbevestigingen van online retailers te analyseren op vijf onderdelen ontstaat een volledig beeld
hiervan.

de koppeling ontbreekt met betaalgegevens en hoe
weinig gepersonaliseerde cross-sell aanbiedingen hij
te zien krijgt.. Zulke facetten maken de mail persoonlijker, relevanter en creëren daardoor voor zowel klant als
retailer relevantie en waarde.

5.1 Aandachtsgebieden voor de ultieme order- en
verzendbevestiging

3. Service actief aanbieden

De onderlinge verschillen in kwaliteit tussen de bevestigingen zijn groot. Een aantal onderzochte retailers
springen er positief uit en scoren op alle cruciale
aspecten een voldoende. Echter, voor het gros van de
onderzochte order- en verzendbevestigingen valt nog
veel winst te behalen, met name op de volgende vier
thema’s.

1. Duidelijkheid

De order- en verzendbevestiging is een uitgelezen tool
om de klant duidelijk te informeren over de volgende
stappen in het aankoopproces. Bovendien is het een
relevant moment om de klant te informeren over
retouren en andere services na de aankoop. Duidelijkheid betreft niet alleen de inhoud, ook de vormgeving
draagt bij aan de leesbaarheid en overzichtelijkheid
van de mailings. Door te kiezen voor een overzichtelijke
opmaak en heldere stappenplannen wordt de klant goed
geïnformeerd. Hierdoor wordt vermijdbaar klantcontact
waar noch de retailer, noch de klant op zicht te wachten,
voorkomen.

2. Data-koppeling

In veel onderzochte order- en verzendbevestigingen
wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare data. Het is verbazingwekkend hoe vaak de klant
een niet gepersonaliseerde aanhef tegenkomt, hoe vaak
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In de onderzochte order- en verzendbevestigingen wordt
regelmatig nagelaten om de klant te wijzen op vormen
van service die de retailer biedt. Denk hierbij aan service
die verleend wordt bij het gebruik van het product, maar
ook bij defecten en retouren. Het communiceren van
de beschikbaarheid van service ondersteunt het beeld
van een continu bereikbare online winkel. Dit schept
vertrouwen bij de klant. Waar in dit onderzoek eerder
werd gewezen op het voorkomen van vermijdbaar
klantcontact, moedigen we hier juist aan om als retailer
klantcontact actief op te zoeken als de service waarde
toevoegt,

4. Verkoopkansen en retentie

In de order- en verzendbevestiging is bij een klein aantal
retailers ruimte voor gerelateerde producten. Verwijzen
naar de eigen website of het onder de aandacht brengen
van acties gebeurt vaker, maar ook niet altijd. Omdat de
order- en verzendbevestiging vele malen beter gelezen
wordt dan bijvoorbeeld een nieuwsbrief, is het aan te
raden om deze mogelijkheid te benutten voor een commerciële uiting. Het mag echter nooit ten koste gaan
van het hoofddoel van de order- en verzendbevestiging,
het correct informeren van de aanschaf van de klant.
Commerciële uitingen mogen nooit de hoofdrol spelen
in een order- en verzendbevestiging.

Blinde vlek

Bij veel retailers zijn nog grote slagen te maken in het
verbeteren van de order- en verzendbevestiging. Ten
opzichte van de investeringen die gedaan worden in
conversieverbetering voor de aankoop in een webshop,
lijken investeringen in informatievoorziening en het verzilveren van kansen na de aankoop te verbleken. Om die
reden kunnen de order- en verzendbevestiging als blinde
vlek van online retailers worden gezien.

Uitblinkers

De retailers die in dit onderzoek positief uitblinken, scoren over de gehele linie sterk. De top-5 ziet er als volgt
uit:
1. Wehkamp (98/150)
2. Zalando (97/150)
3. Coolblue (96/150)
4. Greetz
(94/150)
5. bol.com (88/150)
Wehkamp: gefeliciteerd met dit mooie resultaat! De
andere retailers in de top-5 volgen op korte afstand en
laten daarmee ook een heel mooi resultaat zien.
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5.2 Checklist

De belangrijkste aandachtspunten uit dit onderzoek
zijn opgenomen in onderstaande checklist. Door de
volgende punten na te lopen bij het ontwikkelen van een
order- en verzendbevestiging worden onvolkomenheden
vermeden.

1:	Opmaak

¤ Er is een persoonlijke aanhef
¤ Tone of voice is afgestemd op merkuitingen
¤ Bevestiging is goed leesbaar
¤ Er is enkel hoognodige tekst
¤ Aankoop is visueel en klikbaar
¤	Header is getoond in de bevestiging met juiste
branding
¤ Stappen naar verzending zijn goed weergegeven
¤ USP’s zijn weergegeven in de header
¤	Menselijke kant van de organisatie wordt belicht
door persoonlijke afsluiting

2:	Order

¤	Bestelgegevens worden overzichtelijk
weergegeven
¤ Het totaalbedrag wordt gespecificeerd
¤	Gratis diensten worden als € 0 vermeld, ook ter
verduidelijking dat deze inclusief zijn
¤	Betaalmethode is vermeld
¤	Adresgegevens van de klant zijn aanpasbaar
¤	De footer in de bevestiging is ingericht voor contact bij vragen
¤	Het is mogelijk om direct op de order- of verzendbevestiging te reageren (geen ‘noreply’)
¤	Klant wordt bedankt voor de aankoop
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3. Verzending

¤	Track & trace code laat de klant de
bestelling volgen
¤	Track & trace is via button of embedded tekst
weergegeven
¤	Factuur is eenvoudig beschikbaar voor de klant
¤	Volgende stappen en tijdlijn tot ontvangst van de
bestelling zijn overzichtelijk weergegeven

4. Informatie over retouren

¤	Herroepingsformulier wordt vooraf getoond
¤	Spelregels rondom retournering zijn
kenbaar gemaakt
¤	Aanmeldprocedure voor een retour is duidelijk
voor de klant

5. Cross-sell

¤	Aanbevolen (of gerelateerde) producten worden
getoond, gebaseerd op de bestelling van de
klant
¤	De klant wordt gevraagd een review over het
product en/of de winkel te plaatsen
¤	App van de retailer wordt aanbevolen met
voordelen voor de klant
¤	Er is een commerciële verwijzing naar dewebsite
opgenomen
¤	Er is een verwijzing naar social media
opgenomen
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5.3 Ranglijst deelnemers

De onderzochte retailers zijn beoordeeld op meer dan 40 onderdelen, verdeeld over 5
onderwerpen. De totaalscore en de score per onderwerp wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
E-commerce
speler

ranglijst

J U N G L E

Verzending
Totaal 30

Retour
Totaal 30

cross-selling
Totaal 30

score
Totaal
150

ranglijst

E-commerce
speler

Opmaak
Totaal 30

Order
Totaal 30

Verzending
Totaal 30

Retour
Totaal 30

cross-selling
Totaal 30

score
Totaal
150

18

10

63

Wehkamp

23

21

9

24

21

98

30

Replacedirect

11

13

11

2

Zalando

23

15

17

21

21

97

31

Scotch and Soda

17

18

10

7

11

63

3

Coolblue

24

19

17

25

11

96

32

Centralpoint

13

14

6

20

9

62

4

Greetz

23

19

14

16

22

94

33

Hema

10

14

12

6

19

61

5

bol.com

16

22

15

18

17

88

34

de Bijenkorf

14

16

12

7

11

60

6

Hunkemoller

19

19

14

19

16

87

35

Media Markt

10

11

12

18

8

59

7

WE Fashion

17

17

10

21

17

82

36

T-Mobile

16

10

15

8

9

58

8

Asos

16

16

13

15

21

81

37

123inkt.nl

11

16

17

6

7

57

9

Amazon

12

15

19

15

15

76

38

Score

13

19

9

7

8

56

10

Kijkshop

13

16

15

20

11

75

39

Men at Work

12

15

10

7

9

53

11

Managementboek

22

19

13

6

11

71

40

Freshcotton

16

14

7

6

9

52

12

4launch

19

19

15

9

9

71

41

Fonq

15

10

15

5

5

50

13

Drogisterij.net

18

13

10

21

9

71

42

Timberland

11

13

12

6

7

49

14

Belsimpel

22

16

13

14

5

70

43

iBood

11

13

10

6

8

48

15

Blokker holding

14

16

14

19

7

70

44

Omoda

11

10

11

7

9

48

16

Alternate

15

16

9

20

10

70

45

Conrad

11

11

10

6

9

47

17

Albelli

21

16

15

3

13

68

46

Azerty

8

13

13

5

7

46

18

Nespresso

17

16

12

6

17

68

47

Kameraexpres

9

9

12

7

9

46

19

BCC

13

18

13

9

15

68

48

Zara

11

12

10

7

5

45

20

Bodyenfitshop.nl

22

15

12

6

12

67

49

Thuisbezorgd.nl

15

13

11

0

5

44

21

Toplenzen.nl

15

18

13

8

13

67

50

Neckermann.com

9

15

7

5

5

41

22

H&M

15

15

11

7

18

66

23

Cameranu.nl

11

14

14

17

10

66

24

Bax-shop

15

14

11

20

5

65

25

Futurumshop

9

13

10

20

13

65

26

De Online Drogist

14

16

16

9

9

64

27

Wijnvoordeel

20

17

13

7

7

64

28

Otto

15

17

8

15

9

64

29

Kruidvat

19

15

12

6

11

63
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Totaal 30

1
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Opmaak
Totaal 30
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OneRetail B.V.
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
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www.oneretail.nl
Tel: +31 (0)10 850 76 76
hello@oneretail.nl

