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1.1  is retail in nederland klaar voor de 
mobiele revolutie?

De tweede e-commerce revolutie is in volle gang. Waar 

de eerste revolutie de klant van de fysieke winkelstraat 

naar de webshop leidde, leidt de tweede revolutie de 

klant van de desktop naar mobiel. Alle reden dus om 

een uitstekende klantervaring op mobiel te bieden. 

Klanten een product laten bestellen op een mobiele 

telefoon; we zijn er in Nederland niet goed in. De conver-

sie op mobiele apparaten in Nederland loopt mijlenver 

achter op de door ons omringende landen. In het VK, 

Duitsland en Frankrijk ligt het conversiepercentage ruim 

twee keer zo hoog. Zorgelijk, omdat het percentage 

bezoekers in Nederland dat via mobiel de webshop van 

de retailer bereikt hard blijft groeien. 

Daarnaast komt er een generatie op de markt, ‘genera-

tion Z’, die niet anders weet dan hun producten aan te 

schaffen op hun mobiele device. Zo verwacht  bol. com 

dat dit jaar al zeker 50 procent van het bezoek via 

mobiel is. Tot op heden stond mobiel als oriëntatie-

kanaal bekend, maar hoe lang blijft dit zo? Nu al is de 

tendens aan het veranderen, zo tekende Emerce recen-

telijk op uit een gesprek met bol.com.

Wij vroegen ons af welke Nederlandse retailers op dit 

moment goed in staat zijn om de mobiele klant te laten 

converteren. Welke retailers lopen voorop en welke 

lopen het risico om “de V&D” van deze tweede e-com-

merce revolutie te worden? Consumenten stappen 

zonder moeite over naar (buitenlandse) retailers die de 

mobiele techniek en klantervaring wél bieden. 

OneRetail wil onderzoeken hoe goed e-commerce 

Nederland voorbereid is op de mobiele revolutie. Wij 

hebben een model ontwikkeld dat leidt naar de perfecte 

mobiele checkout. Die lat hebben we naast Nederlandse 

retailers gelegd om de stand van zaken te bekijken. 

Doen Nederlandse retailers het goed of kunnen we 

nieuwe slachtoffers vanuit de traditionele retailhoek 

verwachten als er niets verandert? Wie wordt de V&D 

van de mobiele revolutie?

Vanuit klantperspectief ervaren we dat de kwaliteit 

van mobiele webshops flink varieert. Het oriënteren op 
een mobiel apparaat gaat vaak wel goed; des te vaker 

gaat het mis bij de checkout en betaling. De checkout 

is eigenlijk een ‘moetje’ binnen e-commerce. Het wordt 
ervaren als noodzakelijk kwaad; retailer én klant hebben 

er belang bij om de checkout zo soepel mogelijk te 

doorlopen.  

Kan de Nederlandse retailer zich nog herpakken? De 

uitkomsten van dit onderzoek stellen ons niet gerust. 

De mobiele checkouts van de onderzochte retailers 

functioneren ronduit slecht. Slechts een handvol retai-

lers scoort een voldoende, het merendeel heeft nog een 

lange weg te gaan. In dit whitepaper wordt het onder-

zoek naar checkouts besproken en toegelicht waarom 

deze bij zoveel retailers ondermaats is gebleken.

1.2 Mobile checkout, waar ligt de uitdaging?  
Om handen en voeten te geven aan mobile is het 

onderzoek gefocust op een onderdeel dat in de eigen 

invloedssfeer ligt van de retailer, waar snel verbeterin-

gen te behalen zijn en zodoende geoptimaliseerd kan 

worden. Tegelijkertijd wil je het onderdeel 1-op-1 met 

elkaar kunnen vergelijken dus de 5 stappen in de check-

out die iedere webshop aanbiedt is een mooi startpunt 

voor vergelijkend warenonderzoek.

Om extra invalshoeken te krijgen op dit onderwerp zijn 

een aantal experts in mobile checkouts geraadpleegd 

om hun kijk op het onderwerp te geven. Het gaat hierbij 
om checkout verantwoordelijken bij retailers bol.com 

en Wehkamp, marketingbureau TamTam en de eigenaar 

van payment service provider pay.nl: Denise Visser (bol.

com), Marjolein van Olst (Wehkamp), Anniek van de 

Weerdhof (TamTam) en Olaf Kok (pay.nl). Wehkamp en 

bol.com blinken als één van de weinigen wél uit in de 

mobiele checkout en steken daar ook veel tijd en ener-

gie in. Hun expertise is gebruikt om toe te lichten waar 
de knelpunten van de mobiele checkout zitten en hoe je 

daar mee om kan gaan.  

Goed ontwikkelde mobiele checkouts verschillen 

wezenlijk van een checkout in een desktopomgeving, 

daarover zijn de experts het eens. Maar waar zit die 

uitdaging precies in? Een combinatie van factoren zorgt 

ervoor dat het één-op-één kopiëren van mobiel naar 

desktop een gemakzuchtige keuze is die veel klanten 

niet waarderen. De grote verschillen waar soms te 

gemakkelijk overheen wordt gestapt:

Consumenten stappen zonder 
moeite over naar (buitenlandse) 
retailers die de mobiele techniek 
en klantervaring wél bieden.
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–  Je hebt te maken met een veel kleiner beeldscherm. 

De uitdaging hierin is om essentiële informatie tot de 

kern terug te brengen en opnieuw na te denken welke 

informatie er uit moet springen en waarbij dat minder 

van belang is.

–  Informatie invoeren op een smartphone is omslachti-

ger. Kleinere invulvelden, het wisselen tussen velden 

en het trager invoeren van tekst zorgen ervoor dat je 

langer bezig bent om je gegevens in te vullen.

–  Navigatie verschilt wezenlijk doordat er meer verticale 

dan horizontale oriëntatie is in je informatieweergave.

–  Processor-, accu- en softwarecapaciteit van een 

smartphone ten opzichte van een laptop zijn beperk-

ter waardoor pagina’s zo min mogelijk kB’s moeten 

bevatten en niet altijd alle plug-ins ondersteunen.

–  Bandbreedte van de internetverbinding, die ook vaak 

nog via een beperkte databundel loopt.

–  Plaats van gebruik. Waar je bij de PC of laptop vaak 

op een vaste locatie zet om er eens goed voor te gaan 

zitten, gebruik je je mobiel letterlijk overal. Dit kan 

leiden tot ‘vluchtiger’ klantgedrag, bijvoorbeeld door 

nog even snel een aankoop af te ronden voordat de 

trein het station heeft bereikt. Zo vloeiend mogelijk 

door de checkout kunnen gaan te lopen is daardoor 

nog veel belangrijker dan op de laptop.   

Marjolein van Olst, Lead Product Manager Web van 

Wehkamp, bevestigt dat een mobiele check-out een heel 

andere ‘ball game’ is: “Dit geldt niet alleen voor check-

outs, maar je website alleen schalen naar de afmeting 

van een smartphone is niet genoeg voor een goede 

mobile webshop. Je moet de hele ervaring opnieuw 

onder de loep nemen wil je een prettige customer 

journey op mobiel faciliteren.”

Dat een goede checkout loont onderschrijft Olaf Kok 

van pay.nl: “loyaliteit naar merken is een stuk hoger als 

iemand een fijne checkout heeft gehad via de mobiele 
website. Meer dan wanneer dit gebeurt in een desktop 

omgeving. Op je smartphone ga je minder snel ‘cruisen’ 

in een search engine op zoek naar een deal en gaat de 

klant sneller naar een webshop waarvan die weet dat 

daar makkelijk afgerekend kan worden.” 

2. onderzoek

2.1 Het model
Om de klantervaring in kaart te brengen is een 

model opgesteld door OneRetail waarin de checkout 

schermen zijn beoordeeld op basis van vormgeving, 

duidelijkheid van de informatievoorziening, navigatie en 

serviceniveau. 

Het onderzoeksmodel bevat vier assen die meten vanaf 
het moment dat je het product in je winkelmand hebt 

gedaan totdat je betaling is voltooid. Die assen bestaan 

uit 53 scorepunten waarop de retailer op een schaal van 

0 tot 5 scoort, waarop uiteindelijk de totale score wordt 

opgemaakt. De vier assen zijn:

–  De winkelwagen: vormgeving en duidelijkheid van de 

informatievoorziening

–  Navigatie: hoe vloeiend werkt de checkout

–  Serviceniveau: hoeveel factoren als betaalmethode 

en bezorgvoorkeuren kan ik beïnvloeden?

– Betaling: hoe eenvoudig reken ik mijn aankoop af?

BeStelliNg BetaliNg
orDer 

BeveStigiNg

orDer 

verwerkiNg

verzeND 

BeveStigiNg
verzeNDiNg BezorgiNg retourNeriNg
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3. Stand van zaken

3.1 Wat valt als eerste op?
Als we enkel afgaan op de check-out kunnen we 

concluderen dat het klopt dat Nederland qua mobiele 

 e-commerce achterloopt op de ontwikkelingen in 

Europa. Checkouts op mobiel zijn dus op z’n zachtst 

gezegd niet het beste onderdeel van e-commerce. 

Sterker: we kunnen stellen dat het een achilleshiel is. 

Met name navigatie door de menu’s en klantgericht 

serviceniveau als bezorgopties scoren ver beneden een 

minimumniveau. De schokkende conclusie is dat 70% 

van de onderzochte retailers ondermaats of zelfs zwaar 

ondermaats scoort op deze onderdelen.

Slechts eenderde van de door ons onderzochte retailers 

scoort een (magere) voldoende. Een handvol retailers 

heeft de zaken voldoende goed op orde; het merendeel 

echter moet zich achter de oren krabben hoe zij het 

almaar toenemende mobiele verkeer gaan bedienen. Op 

deze manier maak je het nieuwe toetreders erg makke-

lijk om de mobiele shopper voor je te winnen als zij wel 

hun zaken op orde hebben.

Sommige retailers scoren over het algemeen ronduit 

slecht. Zo lukt het bij een enkeling niet om überhaupt 

door de check-out heen te komen, en bij anderen lukt 

het pas na meerdere pogingen. In één geval was het 

gedurende meerdere dagen niet mogelijk om mobiel af 

te rekenen, ook niet in een andere browser of via een 

ander OS. Het ongeduld kennende van de reguliere klant 
verwachten wij niet dat hij nog tot aankoop overgaat na 

dergelijk gepruts in zo’n situatie. Je vraagt je af of er bij 

bepaalde retailers wel iemand verantwoordelijk is voor 

de mobiele webshop als je zo makkelijk klanten naar je 

concurrentie jaagt.

Er zijn gelukkig ook positieve punten te noemen. Zo zijn 

in veel gevallen de betaalmethoden netjes gepresen-

teerd en toegelicht. Ook zien we dat een aantal retailers 

over de gehele linie wél veel aandacht hebben besteed 

aan de werking van de mobiele checkout.

3.2 Zes onderwerpen die ons opvallen
1 Meer informatie vragen dan puur noodzakelijk
Eerder is besproken dat de ruimte op een smartphone-

scherm erg schaars is en daarom alleen gebruikt moet 

worden voor zaken die er écht toe doen of simpelweg 

noodzakelijk zijn om een aankoop te kunnen verwerken. 

Iets dat onderschreven wordt door Marjolein van Olst 

van Wehkamp: “Invoervelden zijn extra vervelend op 

een klein scherm dus vermijd grote formulieren als de 

gegevens niet nodig zijn voor de bestelling.” 

Bij veel retailers gaat het mis als er informatie wordt 

gevraagd die op dat moment volstrekt onnodig is. Denk 

hier aan vragen zoals ‘hoe heb je ons gevonden?’ of 

‘wat vind je van onze diensten?’ voordat de klant de 

definitieve aankoop heeft gedaan. Dit leidt af van het 
werkelijke doel van de pagina.

Een goed voorbeeld van hoe het niet moet in het onder-

zoek is Zara. Deze retailer biedt en ondersteunt geen 

enkele vorm van auto-fill. Daarnaast wordt er nog ná het 
invullen van de postcode een verplicht veld aangegeven, 

namelijk ‘provincie’; in Nederland een ongebruikelijke 

en onnodige vraag. Een postbezorger die zijn pakket 

in Woerden moet brengen hoeft niet te weten dat dat 

provincie Utrecht is. 

Wat wij adviseren
OneRetail adviseert om onnodige invulvelden te 

allen tijde te vermijden. Als veel gegevens opvragen 

onvermijdelijk is, zoals het afsluiten van een telefoon-

abonnement, maak de klant er dan bij de start van de 

checkout van bewust dat deze informatie noodzakelijk 

is om de aankoop af te ronden. Zo voorkom je bij de 

klant met een aankoopintentie een gevoel van frustratie 

tijdens het klant worden. Je wilt voorkomen dat de klant 

er halverwege achter komt dat de checkout niet afge-

maakt kan worden.

Met behulp van een postcode-database kun je het 

invoeren van een adres gemakkelijker maken. Zoek 

vooral naar tools die de klant helpen met het aanvullen 

van invulvelden om die moeite te besparen. Niet alleen 

vermindert dit het aantal invulvelden in de checkout, 

het is tevens een check op correcte invoer van adres-

informatie zodat daar geen fouten kunnen ontstaan.De schokkende conclusie is dat 
70% van de onderzochte retailers 
ondermaats of zelfs zwaar onder-
maats scoort.
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2. Verplichting om een account te maken
Bij 46% van de onderzochte retailers is de klant verplicht 

om een account aan te maken voor het doen van een 

aankoop. Het verplicht aanmaken van een account ver-
groot het aantal invulvelden exponentieel, vergroot ook 

de irritatie- en foutkans en verkleint de conversiekans. 

In een enkel geval moet je zelfs eerst je accountregistra-

tie valideren via e-mail voordat je verder kunt gaan met 

het doen van de aankoop. Dit is een conversieblocker 

van heb-ik-jou-daar. 

Bij retailers die de mogelijkheid tot achteraf betalen 

aanbieden begrijpen wij dat het om fraude-technische 

redenen onontkoombaar is dat je account verplicht 

stelt. Daarnaast is er de waarde van een inlog; klant-

gegevens zijn goud waard voor retailers en de basis 

voor gepersonaliseerde communicatie. Mobiele check-

outs zijn echter niet de juiste omgeving om je klant te 

vragen naar persoonlijke details en hem tot een account 

te verleiden. 

Wat wij adviseren
Geef de klant altijd de kans om zijn aankoop af te 

maken zonder een account- of inlogverplichting. Als je 

het tóch doet, zorg allereerst voor een zo simpel moge-

lijk ‘account aanmaakproces’, waarin de klant niet eerst 

naar zijn e-mail terugverwezen wordt alvorens hij door 

kan gaan met de aankoop. Nog gebruiksvriendelijker 

is een inlogmogelijkheid via een van je social media 

accounts. Door met Facebook of Google meteen te 

kunnen inloggen voorkom je bovendien dat je weer een 

wachtwoord moet onthouden.

Daarnaast, geef na het voltooien van de aankoop de 

mogelijkheid om een nieuw aangemaakt account te 

valideren en persoonlijke voorkeuren aan te geven. Ook 

kunnen retailers op basis van de informatie die de klant 

verstrekt heeft tijdens de aankoop een basis-account 

opzetten en de klant per (bevestigings)mail uitnodigen 

om de informatie aan te vullen. Op basis hiervan kan 

beter toegespitste communicatie worden ontwikkeld 

waardoor de retailer relevanter wordt voor de klant. 

3. Optionele informatie te prominent zichtbaar
Een goede checkout leidt niet af en werkt zodanig 

smooth dat je er als klant weer uit bent voordat je in de 

gaten had dat je er aan begonnen bent. Vermijd on no-

dige afleiding om de kans op verlaten winkelmandjes te 
verkleinen en daarmee de ‘cart abandonment rate’ laag 

te houden. Alles wat de aandacht afleidt van een con-

versie verhoogt het percentage verlaten winkelmandjes, 

een belangrijke beïnvloeder van het online resultaat van 

retailers.

Vouchercodes, cadeaukaarten of kortingscodes zorgen 

voor extra ‘nadenkmomenten’ voor de klant in het 

proces om de order af te ronden. Voor het grootste deel 

van de klanten speelt de cadeaukaart in de checkout 

of een kortingscode geen rol van betekenis. Het toch 
heel prominent tonen van velden voor kortingscodes en 

cadeaukaarten is daarmee contraproductief. Dit is hoe 

het werkt:

1.  De klant ziet een couponcode/kortingscode in de 
checkout

2. Hij vermoedt dat hij een kans op korting misloopt
3.  De klant opent een nieuw tabblad op zoek naar een 

couponcode en komt er achter dat de campagne al 
reeds verstreken is. 

4.  De kans is aanwezig dat de klant de couponcode niet 
vindt en daarmee is de kans dat hij niet terugkeert 
naar het winkelmandje aanzienlijk groter geworden. 

Bad practice uit ons onderzoek is Media Markt. Media 

Markt maakt deze klassieke checkout fout door in de 

winkelwagen de actiecodes prominent onder de produc-

ten te tonen. Hiermee benadruk je het gevoel bij de klant 
dat er ergens wel korting vergeven wordt, maar dat dat 

niet voor hem bereikbaar is. 

Alles wat de aandacht afleidt 
van een conversie verhoogt 
het percentage verlaten 
winkelmandjes
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Wat wij adviseren
De mogelijkheid tot het inwisselen van aparte kortings-

codes of couponcodes moet zo subtiel mogelijk in de 

checkout verwerkt zijn. Een best practice is een subtiel 

dropdown linkje die wel zichtbaar is maar niet om aan-

dacht schreeuwt. Goed gecamoufleerd zonder aandacht 
op te eisen. 

4. Het ontbreken van vertrouwenwekkende signalen in 
de mobiele checkout
De mobiele checkout is een plek die in alles vertrouwen 

naar de klant moet uitstralen. Iedere uiting die het ver-

trouwen van de klant in de retailer versterkt verdient een 

plek in de mobiele checkout. Ook als bepaalde infor-

matie al eerder op de website genoemd is, schaadt het 

niet om het te herhalen in de checkout. Voorbeelden van 

vermeldingen die in de marge van de mobiele checkout 

naar voren kunnen komen, zijn:

–  Voor kleinere, onbekende webshops: een betrouw-

baarheidsstempel zoals een Thuiswinkel Waarborg

– Thuiswinkel awards en nominaties

– Verzend- en retourpropositie 

–  Contactgegevens met uitnodiging om contact op te 

nemen - liefst via een chat

–  Bevestiging van de aankoop van het specifieke pro-

duct door positieve reviews over het geselecteerde 

product te tonen.

Bad practice: zeer veel retailers noemen geen enkele 

van bovenstaande. Wat verder opvalt is dat bijna geen 

enkele retailer product reviews toont in zijn check-out. 

De angst dat een matige review de klant juist aan het 

twijfelen brengt over zijn op handen zijnde aankoop, 

wint het van de kans die een sterke review aan beves-

tiging biedt voor de klant. Durven retailers reviews niet 

aan omdat er zo weinig vertrouwen in de eigen organi-

satie en producten is of speelt er wat anders?

Denise Visser, UX Business Architect van bol.com, 

bevestigt dat signalen die klantvertrouwen bevestigen 

belangrijk zijn: “De checkout is een plek waarin je het 

vertrouwen van de klant niet mag beschamen. Dit doe je 

bijvoorbeeld door duidelijk te zijn over de proposities en 

algemene voorwaarden in de checkout. Voor Belgische 

klanten is dat nog belangrijker dan voor de Nederlandse. 

Zo hoorde je in Nederland niemand toen onze algemene 

voorwaarden een keer tijdelijk niet zichtbaar waren maar 

in België kregen we direct feedback vanuit klanten.”

Anniek van de Weerdhof, CRO Specialist van TamTam, 

schetst wel dat zelfs ook in het tonen van vertrouwen-

wekkende signalen overdaad schaadt. Zeker voor 

grotere webshops betwijfelt zij het belang van sommige 

‘betrouwbaarheidskeurmerken’: “USP’s worden steeds 

minder uniek. Hierdoor moet je je goed afvragen welke 
USP’s op welk moment nog echt vertrouwen of toege-

voegde waarde bieden aan de klant. Partijen als bol.

com, Wehkamp of Coolblue hoeven wat mij betreft niet 

overal te herbevestigen dat betaling bij hun of hun PSP 

veilig is.”

Wat wij adviseren
De checkout is een plek waar een overdaad aan com-

merciële communicatie niet past. Belangrijke uitzon-

deringen zijn korte proposities en uitingen die aan de 

klant bevestigen dat hij bij een betrouwbare partij aan 

het shoppen is. Daarin maken we wel een onderscheid 

tussen ‘must haves’ en ‘nice to haves’. Het benoemen 
van een verzend- en retourpropositie en een telefoon-

nummer waarop de retailer bereikbaar is, zijn absoluut 

onmisbaar voor de klant. Zaken als ‘winnaar thuiswinkel 

awards’, ‘grootste tuinassortiment van Nederland’ en 

productreviews zijn nice to haves. Het onderscheid 
wordt hier gemaakt in de noodzakelijkheid van de 

actiecode veel te  
prominent aanwezig
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gegevens voor het afronden van de order.

5.  Bovenmatige informatievoorziening rond 
de prijsopbouw 

Sommige retailers communiceren hun prijsopbouw niet 

duidelijk. Zo sommen retailers vaak meerdere bedra-

gen onder elkaar op waaruit de eindprijs uit bestaat. 

Logisch, maar de duidelijkheid valt of staat met de weer-

gave. Zo wisselt de manier van het weergeven van het 

BTW-bedrag sterk en worden kortingsbedragen door 

bijvoorbeeld actiecodes, cadeaukaarten of soortgelijk 

onduidelijk weergegeven. Ook zie je bij enkele van de 

onderzochte retailers alleen de totaalprijs, zonder de 

prijs per product afzonderlijk. 

Als er geen plus- of minteken bij staat wordt de bere-

kening nogal een warboel en schaadt het eerder het 

klantvertrouwen dan dat het vertrouwen wekt.  Anniek 

van de Weerdhof van TamTam beaamt dit: “Prijsopbouw 

in de checkout blijft te vaak een probleem voor retailers. 

Vaak worden BTW en/of kortingspercentages ondui-

delijk getoond, waardoor de klant het idee krijgt dat hij 

daar ook nog eens extra voor moet betalen”.  

Een voorbeeld van onduidelijke weergave van de prijs-

opbouw hier is Expert. De weergave is met name on han-

dig te noemen. Voor wie een BTW-specificatie relevant 
is, kan dit terugvinden op de factuur. BTW-vermelding 

is in de meeste gevallen geen informatie waar de klant 

op zit te wachten in de checkout als het al in de prijs 

inbegrepen is.

grote verschillen 
qua prijsweergave
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Wat wij adviseren
Wees heel kritisch of het apart noemen van kortings-

percentages en/of BTW-bedragen in je prijsopbouw 

daadwerkelijk iets toevoegt. Doe het alleen als duidelijk-

heid in het geding is en de klant proactief geïnformeerd 

moet worden. Het totaalbedrag benoemen met de ver-
melding dat het inclusief een bepaald BTW- percentage 

is in dat geval vaak ruim voldoende.

6.  Gebrek aan uniciteit en merkconsistentie 
in de checkout

Wie de tijd neemt om in de regenachtige zomermaan-

den 37 mobiele checkouts door te lichten, valt op dat 

sommige checkouts erg op elkaar lijken. We kunnen 

ons niet aan de indruk onttrekken dat er flink bij elkaar 
‘geshopt’ wordt. Daar zijn wij op zich niet per se op 

tegen, wij raden je immers met zo’n whitepaper aan 

precies hetzelfde te doen, als een best practice toepas-

baar is op jouw bedrijf. 

Echter, als je copy-paste praktijken toepast, bedenk wel 

goed wat bij jouw bedrijf past. Schreeuwerige kortings-

bedragen noemen in de prijsopbouw? Wellicht goed ver-

dedigbaar voor een discounter of een kortingswebsite,  

maar voor een partij die pronkt met zijn goede service 

doet het afbreuk aan een consistente merkbeleving. 

Van de Weerdhof erkent dat er veel wordt gekopieerd 

van elkaar: “Bedrijven kijken veel van elkaar af. Terwijl 

sommige features beter werken op de ene check-out 

dan op de ander. Afkijken bij de concurrent kan, maar 

test altijd welke features voor jou het beste werken.”

Houd ook rekening met de unieke features van je 
webshop. Neem bijvoorbeeld de situatie waar bol.com 

als marktplaats in verkeert. Zij verkopen zowel zelf als 

via derden. Dit heeft zijn weerslag op hoe de mobiele 

check-out er per product uitziet, maar ook op hoe je dit 

communiceert naar de klant. Voorwaarden en lever-

tijden kunnen per partner anders zijn. Die informatie 

moet duidelijk zijn voor de klant. 

Denise Visser van bol.com onderschrijft dit: “Voor een 

retailer als bol.com, die zowel via derden verkoopt als 

eigen voorraad heeft, kunnen de bezorgopties per aan-

koop verschillen. Zo kun je niet alle pakketten ophalen 

bij onze AH afhaalpunten of UPS Access Points. Voor 
bol.com is het de kunst dit zo helder mogelijk te com-

municeren om vragen en teleurstellingen voor te zijn.”

Wat wij adviseren
Merkconsistentie over alle kanalen heen is een fikse 
uitdaging. Hoe vertaal je het gevoel van de fysieke 
winkelvloer naar een online mobiele checkout? Dat is 

en blijft lastig. Zorg in ieder geval dat basiszaken als 

typografie, logo’s, bedrijfskleuren en tone of voice overal 
consistent.  Bedenk ook waar je merk voor staat. Bied je 

cadeaus aan of kinderspelletjes? Denk dan ook na over 

de optie om de bestelling in te pakken in cadeaupapier 

of op de datum van iemands verjaardag te leveren. Dit 

kan die extra wow-factor opleveren. De ervaring van de 

klant moet via alle kanalen in ieder geval voldoen aan de 

verwachtingen die hij heeft van de retailer. Zo creëer je 

herkenning gedurende de gehele klantreis.btW is op een subtiele manier 
weergegeven
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4. Ga aan de slag 

De meest in het oog springende verbeterpunten die in dit whitepaper in detail zijn 

besproken vormen het topje van de ijsberg. Er zijn nog een hoop kleinere check-

out-missers bij de onderzochte retailers geconstateerd die de consument in hun 

klantreis belemmeren.  Allemaal obstakels die conversie killer kunnen vormen terwijl 

ze in veel gevallen te voorkomen  zijn. Het vergt wel een radicaal andere manier van 
werken dan nu te zien is in de mobile checkouts. 

We kunnen niet anders dan concluderen dat het grootste deel van de Nederlandse 

topretailers niet klaar is voor de mobiele revolutie. Als er niets verandert dan is de 

kans levensgroot dat een aantal bekende retailnamen gaat sneuvelen. Het is wachten 
tot een (buitenlandse) retailer dan het gat opvult dat Nederlandse retailers laten 

vallen. 

Op dit moment wordt de retailer bij wijze van spreken ‘beschermd’ door iDeal. Deze 

betaalmethode is op dit moment met afstand marktleider, met een aandeel van zo’n 

80 procent. Hierdoor is het voor buitenlandse retailers niet altijd de moeite waard om 
specifiek voor Nederland een nieuwe betaalmethode toe te voegen en laten daarmee 
bewust de Nederlandse consumenten vooralsnog links liggen. Echter, hoe lang blijft 

deze situatie zo? 

Het is nog niet te laat, maar vraagt hoge urgentie want de switch naar mobile als 
favoriet shoppingplatform   gaat sneller dan menigeen denkt. Anno 2017 mag het 

geen nieuws meer zijn dat het smartphonegebruik nog elke dag toeneemt. Voor een 

steeds groter deel van de consumenten geldt zelfs mobile first als zij zich oriënteren 
op aankopen. Met dat gegeven is het onbegrijpelijk dat Nederlandse retailers het op 

mobile op zoveel verschillende fronten laten liggen. 

Het is geen vijf voor twaalf, het is twee óver twaalf. Maar nog niet te laat om de inhaal-
slag op volle kracht te starten. Wees niet bang voor de verandering maar pak deze 

vandaag nog op.  

Hulp nodig of nieuwsgierig naar de uitslag?
Alle retailers uit onderstaande lijst hebben we uitvoerig 

onderzocht. Ben je werkzaam bij één van deze bedrij-

ven en ben je benieuwd naar hoe de score tot stand is 

gekomen? Of belangrijker: hoe je in rap tempo naar een 

hoge score toe kan gaan groeien? Neem dan contact op 

met Stijn van Pelt, E-commerce Consultant en specialist 

Checkout bij OneRetail. 

Stijn van Pelt
stijn@oneretail.nl
Tel: 010 850 76 76
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5. verantwoording

5.1 onderzochte bedrijven

volDoenDe onDeR De maat
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5.2 uitblinkers in de mobiele checkout

1
2 3
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OneRetail B.V.

Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

 

www.oneretail.nl 

Tel: +31 (0)10 850 76 76
hello@oneretail.nl

oner eta i lB

Bijzondere dank gaat uit naar de partijen die meegewerkt 

hebben aan de totstandkoming van dit whitepaper:


