Internationaal
verkopen
Bereik nieuwe klanten
overal ter wereld.

Er gaat een wereld van kansen voor u open.
Uw potentiële klanten wonen niet alleen in uw eigen land. Verbreed uw horizon en denk internationaal!
In een recent onderzoek van McKinsey wordt geschat dat er in 2025 ruim 1,8 miljard mensen tot de
consumentenklasse zullen toetreden die jaarlijks $30 biljoen uitgeven, ofwel 50% van de wereldwijde
consumptie.1
Wat heeft dit met uw bedrijf te maken? Zorg dat deze consumenten u kunnen vinden. Online aanwezigheid
is eenvoudig te creëren op uw eigen website of via een online handelsplaats als eBay of Amazon. U kunt enkele
beoogde markten testen en vervolgens een deel van uw assortiment aan internationale kopers aanbieden.
Maar om internationaal succes te hebben, heeft u een plan nodig. In deze gids staan 5 belangrijke punten
beschreven die u kunnen helpen bij uw eerste stappen in internationaal verkopen:
•

Bepaal wat uw doelmarkten zijn.

•

Verzend- en supportservices instellen.

•

Bepaal welke betaalopties u wilt aanbieden.

•

Inzicht krijgen in de vraag naar uw producten en

•

Weet wat uw verplichtingen zijn omtrent belastingen

verkoopstrategieën ontwikkelen.

en regelgeving.

2

Checklist.

1

Verzamel marktinformatie.
Strategie is belangrijk als u in het buitenland wilt verkopen,
vooral in het stadium dat u de markt nog aan het verkennen
bent. Het is belangrijk om goed uw huiswerk te doen.

2

Maak het voor klanten in beoogde markten
eenvoudig om te betalen.
Zoek naar een aanbieder van betaalservices die meerdere
betaalmethoden aanbiedt en transacties in meerdere
valuta’s verwerkt.

3

Doe onderzoek naar belastingen, accijnzen,
invoerrechten en regelgeving.
Ga na wat de eventuele effecten zijn van de objecten
die u in het buitenland wilt verkopen en zorg er voor
dat ook de kopers hun verplichtingen kennen.

4

Wees duidelijk over uw leverings- en
retourbeleid.
Dit beleid moet klantvriendelijk en eenvoudig op
uw website te vinden zijn, het liefst in de lokale taal
van uw klanten.

5

Speel in op toekomstige groei.
Als uw vertrouwen en succes in cross border sales
toeneemt, kunt u meer manieren bedenken om
de vraag naar uw producten binnen uw beoogde
markten te stimuleren. Internationale websites
optimaliseren voor smartphones en tablets is één
strategie.
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1. Bepalen wat uw
doelmarkten zijn.
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Breid uw
kennis uit
om uw
bereik te
vergroten.

Onderzoek is van vitaal belang
voordat u een nieuwe zakelijk
avontuur onderneemt. Uw
eerste stap in de richting
van internationale verkoop is
bepalen wat de beste regio’s
zijn om te verkopen.
Verken de unieke aspecten van
elke beoogde markt, zoals:
•

•

Lokale kopers. Wat zijn
hun koopgewoonten?
PayPal PassPort kan u
daarmee helpen. De site
staat vol gedetailleerde
inzichten over hoe kopers in
bepaalde landen shoppen,
wat hun motivatie is om
te kopen en wat ze als
mogelijke obstakels zien bij
internationaal shoppen.

websites hebben. Dit
verschaft u inzicht in hoe
serieus deze bedrijven hun
verkoopactiviteiten nemen in
de door u beoogde markten.
•

Toegangspunten. Denk
na of het beter is om uw
bestaande website of een
online handelsplaats te
gebruiken. Op eBay kunt
u bijvoorbeeld de vraag
naar uw producten testen
en meerdere aanbiedingen
uitproberen voordat u besluit
of u wilt investeren in de
herontwikkeling van uw
bestaande site.

Vergeet niet om bij het kiezen
van uw markten te kijken naar
uw eigen verkoopgegevens.
Onderzoek in welke
landen u al een groeiend
klantenbestand heeft en
overweeg vervolgens om in
deze markten de verkoop
van specifieke producten
te testen op basis van
het koopgedrag van
internationale klanten.

Build relationships
first, then create a
sales channel.

Concurrentie. Wie zijn uw
belangrijkste concurrenten?
Vergelijk enkele online
winkels om te weten te
komen in welke landen ze
verkopen en of ze prijzen
in lokale valuta aanbieden
en/of gelokaliseerde

HULPMIDDELEN VOOR
KLEINE BEDRIJVEN.
Overheidsinstellingen
zoals hieronder vermeld,
kunnen u helpen bij uw
doelmarktonderzoek en bieden
tools om de internationale
handel van uw bedrijf van de
grond te krijgen:
•

The Small Business Act for
Europe

•

Europese handelscommissie

Heeft u financiering nodig?
RVO, de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
is een mogelijke verschaffer
van leningen en biedt kleine
en middelgrote bedrijven
toegang tot de benodigde
gelden om aan de slag te gaan
met internationale verkoop.
Voor kleine bedrijven zijn er
verschillende instanties die
zakelijke leningen ter beschikking
stellen.
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2. Bepalen welke betaalopties
u wilt aanbieden.
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Bied klanten de
mogelijkheid om in hun
eigen valuta te betalen.
Het is belangrijk te weten hoe klanten in uw beoogde markten
online willen betalen voor goederen en services. Een van de
redenen waarom internationale kopers hun aankopen vaak
tijdens de betaalprocedure afbreken is dat ze niet in hun
gewenste valuta kunnen betalen.
Zorg dat u een aanbieder van betaalservices gebruikt die
een of meer betaalmethoden aanbiedt die bekend zijn bij
klanten in uw doelmarkten, bijvoorbeeld PayPal of credit card.
Hoewel mensen liever in hun eigen valuta betalen, is een
internationaal erkende valuta als de Amerikaanse dollar ook
altijd een optie.
Bij sommige aanbieders van betaalservices kunt u de prijs
in verschillende valuta’s vermelden. Gebruik deze optie
als deze beschikbaar is. Als u geen betaling in de lokale

DE VEILIGHEID VAN PAYPAL WEKT VERTROUWEN
EN KAN TOT MEER OMZET LEIDEN.
Een van de redenen waarom kopers hun transactie
afbreken kan zijn dat ze vrezen dat hun persoonlijke
gegevens niet vertrouwelijk worden behandeld. PayPal
Verkopersbescherming2 geldt ook op internationale
transacties en kan u tegen klachten van kopers bij
ongeautoriseerde transacties en claims van niet-ontvangen
objecten beschermen.
Als u PayPal gebruikt voor de verwerking van uw betalingen,
kunt u het vertrouwen van internationale klanten winnen:
81% van de internationale online kopers is eerder bereid
een aankoop te doen bij een buitenlandse webwinkel
als ze weten dat hun aankopen gedekt zijn door PayPal
Aankoopbescherming.2
Daarnaast biedt PayPal uw bedrijf overal ter wereld toegang
tot lokale betaalbronnen, zonder de rompslomp meerdere
zakelijke rekeningen in het buitenland te hoeven openen. Met
één PayPal-rekening kunt u:
•

Betalingen ontvangen van meer dan 169 miljoen actieve
rekeningen wereldwijd.

•

Aan klanten in 203 markten en in 26 valuta’s verkopen.

•

Vol vertrouwen in nieuwe markten verkopen, met de
wetenschap dat PayPal helpt om fraude voortijdig te
identificeren en dus te voorkomen en hiermee uw
transacties veilig laat verlopen.

valuta aanbiedt, kunt u klanten een tool aanbieden
waarmee ze valuta’s kunnen omrekenen zodat ze
precies weten hoeveel ze betalen.
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3. Uw verplichtingen kennen,
van belastingen tot regelgeving.
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Verlies
juridische
details niet
uit het oog
als bij cross
border sales.

Als u bij internationale verkoop
geen rekening houdt met de
lokale wetgeving, kan dit tot
juridische problemen leiden en de
omzet van uw bedrijf schaden.
Enkele belangrijke factoren waar u
rekening mee moet houden:
Invoerrechten en belasting.
Zoek vooraf uit of invoerrechten
en belastingen gevolgen hebben
voor de uiteindelijke prijs van
uw producten. De hoogte van
invoerrechten is afhankelijk van
het type object en de waarde.
Sommige objecten kunnen
kosteloos worden ingevoerd.
Laat, om verassingen te
voorkomen, uw klanten vooraf
weten of ze mogelijk extra
belasting moeten betalen.
Zorg ervoor dat ze zich er van
bewust zijn dat invoerrechten en
belasting de verantwoordelijkheid
van de koper zijn en dat deze
moeten worden afgehandeld
voordat de goederen kunnen
worden opgehaald. Vragen om
een ontvangstbevestiging bij
aankopen van meer dan $200 is

ook een goede manier om ervoor
te zorgen dat objecten worden
ontvangen.
Douane en voorschriften. Alle
internationale zendingen moeten
worden ingeklaard door de
douane. Om douanebeambten
te helpen bepalen wat de
inhoud, de waarde en het doel
van uw zending zijn, moet u
douaneformulieren aan de
buitenzijde van uw pakketten
bevestigen zodat ze eenvoudig
kunnen worden gecontroleerd.
Sommige vervoerders bieden dit
aan als een service.
Verklaar niet dat de inhoud een
‘cadeau’ is. Het is onwettig
om een object verkeerd te
labelen om douanekosten te
voorkomen.
Informatie over veelgebruikte
douaneformulieren vindt
hier.4 Voor meer informatie
over douanevoorschriften
overal ter wereld kunt
u de World Customs
Oganization raadplegen.

VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN.
Als lid van de Europese Unie
profiteert Nederland van
vrijhandelsovereenkomsten met
alle leden van de Europese Unie
en van een gemeenschappelijk
extern tarief waarover de Europese
Commissie met andere nietEU-leden heeft onderhandeld.
Dankzij deze overeenkomsten
kunnen de tarieven voor specifieke
productcategorieën voor
internationale verkopers worden
verlaagd of afgeschaft. Een land
dat bijvoorbeeld normaal een
tarief van 5% van de waarde van
een ingevoerd product rekent,
kan dat tarief afschaffen voor
producten die afkomstig zijn uit
Netherland.
Profiteren van vrijhandelstarieven
kan meer boekhouding met
zich meebrengen. Deze extra
inspanning kan u wel geld
besparen als u van plan bent uw
producten of diensten naar een
van de deelnemende landen te
exporteren.
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4. Verzend- en
supportservices instellen.
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Zorg dat uw
leveringsen
retourbeleid
duidelijk en
klantvriendelijk is.

Door betrouwbare verzendservices te
gebruiken kunt u het vertrouwen van
internationale kopers winnen.
De meeste van grote verzendbedrijven
(zoals DHL, UPS en FedEx) bieden services
waarin afhandeling, documentatie
voor invoerrechten en accijnzen en
verzendcalculators zijn inbegrepen. Andere
bedrijven bieden alles-in-één cross borderoplossingen die verder gaan dan alleen
verzending en waarbij ook de integratie
van BTW- en andere verplichtingen op uw
website is geregeld.
Welke verzendoplossing u ook kiest, zorg
ervoor dat uw leverings- en retourbeleid
gemakkelijk op uw website te vinden is en
bekend is bij uw klanten.
Levering. Zorg dat het volgende in het
beleid is opgenomen:
•

Vermeld alle kosten (verzendkosten plus
eventuele invoerrechten).

•

Vermeld geschatte levertijden. Als uw
vervoerder online tracking biedt, moet u
dit vermelden, want hiermee geeft u uw
klanten nog meer inzicht in het verloop
van hun bestelling.

•

Stimuleer de verkoop door gratis
bezorging aan te bieden bij bestellingen
boven een bepaald bedrag.

Retouren. Hanteer een helder
retourbeleid dat geen vragen oproept.
Wek meer vertrouwen bij klanten door
gratis retourzendingen aan te bieden. Zorg
ervoor dat uw retourbeleid voldoet aan alle
toepasselijke wetten. In uw beleid moet
minimaal het volgende zijn opgenomen:
•

Lokale consumentenwetgeving en inzicht
hierin.

•

Gegevens over terugbetaling, inclusief
in welke gevallen er een terugbetaling
plaatsvindt en waaruit deze bestaat
(geld terug of winkelkrediet).

•

De tijdslimiet voor retourzendingen
(bijvoorbeeld binnen 28 dagen na
levering van het object).

Klantenservice. Zorg dat uw beleid
inzake betalen, internationale
verzending en retournering en
eenvoudig te vinden is op uw
website, indien mogelijk in de taal
van uw klant en in ieder geval in
het Engels. Uw klantenservice
moet voor internationale klanten
gemakkelijk bereikbaar zijn
via telefoon of e-mail. Als het
financieel haalbaar is, is een
telefonische 24-service voor
klanten in de lokale taal ideaal.

MET DE GRATIS
RETOURKOSTEN
VERGOEDING VAN
PAYPAL IS ER EEN
DING MINDER OM
U ZORGEN OVER TE
MAKEN.
2 van de 3 online kopers
zegt meer te kopen als
het retourneren van
artikelen gratis is. Als
webwinkel kunt u deze
prima service nu aan uw
klanten aanbieden3. Ze
hoeven zich dan over
één ding minder zorgen
te maken als ze in uw
online shop winkelen.
U kunt onze gehoste
banners gebruiken om de
service op uw website te
promoten
De service is net als
voor uw klanten ook
voor u gratis. Dit heeft
geen gevolgen voor uw
retourprocedure. Maar
u zult zien dat het wel
positieve gevolgen voor
uw conversiepercentage
kan hebben.
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5. Inzicht krijgen in de vraag naar uw
producten en verkoopstrategieën
ontwikkelen.
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Maak een
plan van
aanpak om
uw bedrijf
in de door
u beoogde
markten
te laten
groeien.

Heeft u met cross border sales succes
behaald, dan is het stimuleren van
vraag naar uw producten de volgende
stap. Suggesties:
•

Profiteer van feestdagen.
Informatie over belangrijke
feestdagen overal ter wereld vindt
u hier.

•

Verkoop via eBay. In aanmerking
komende eBay-aanbiedingen zijn
automatisch beschikbaar voor
miljoenen kopers in meer dan 54
landen. De online handelsplaats
biedt ook marketingtools waarmee
u vraag naar uw product kunt
genereren.

•

Bestudeer internationale SEO
voor doelmarkten. Optimalisatie
van zoekmachines (SEO) kan het
verschil maken bij het opbouwen
van internationale merkbekendheid.
Google is de belangrijkste
zoekmachine ter wereld, op enkele
opvallende uitzonderingen na. In
China en Korea wordt Baidu het
meest gebruikt. En in Japan Yahoo.
In Rusland is Yandex de populairste
zoekmachine. Elke zoekmachine
heeft eigen ranglijstcriteria en best
practices.

•

•

Spreek uw klanten aan in hun
eigen taal. Taal is van invloed
op het succes van uw SEO. In het
ideale geval herschrijft u de SEOcontent voor elk land door zoveel
mogelijk van de lokale streektaal
gebruik te maken. Het is ook
een idee om uw site in de lokale
taal aan te bieden, zodat u kunt
achterhalen wat de beste woorden
en zinnen voor SEO zijn.
Optimaliseer voor smartphones
en tablets. “Retailers kunnen
cross border sales resultaten
verbeteren door ervoor te
zorgen dat hun internationale
website is geoptimaliseerd voor
smartphones en tablets”, aldus
Sean Mulherin, senior manager
bij PayPal. “Veel opkomende
economieën beschikken
niet over de infrastructuur
die nodig is voor een
wijdverspreid internet.
Maar door het gebruik
van mobiele apparaten
kunnen nieuwe groepen
consumenten toch online
shoppen.”

BEGRIJP CULTURELE
VERSCHILLEN.
Kennis over lokale tradities
kan van cruciaal belang zijn
als u de juiste producten aan
de juiste klanten wilt verkopen
en deze producten op de
juiste manier wilt positioneren.
Op PayPal PassPort vindt u
voor veel landen informatie
over culturele taboes en
trends, seizoensgebonden
evenementen, verkooppieken
en lokale belastingen en
douaneprocedures.
Nog een tip voor het verfijnen
van uw cross borderstrategie:
zoek contact met andere
kleine bedrijven die op
internationale markten
verkopen, zodat u van hun
ervaringen kunt leren.
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6. Internationaal verkopen:
veelgestelde vragen
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Enkele handige tips om uw inspanningen om te
zetten in succes.
Nu u meer inzicht heeft verkregen in de
beginselen van cross border verkoop,
is het tijd om wat dieper op een aantal
details in te gaan. PayPal heeft Elizabeth
Marshall, vice-president Supply Chain van
Borderlinx, een internationale provider van
logistieke oplossingen, gevraagd enkele
veelgestelde vragen te beantwoorden.
V: Hoe bepaal ik welke internationale
labels en documentatie nodig zijn?
A: Als u geen deskundige op dit gebied
bent, is het lastig om voor elk land te
weten wat de vereisten zijn. Leveranciers
van oplossingen zoals Borderlinx kunnen
u helpen door alle vereiste documenten
voor u te verzorgen. Denk hierbij aan
aangiften, commerciële facturen,
internationale manifesten en labels, die
allemaal onderworpen zijn aan bepaalde
voorschriften.

V: Waarom duurt het langer om
internationale bestellingen te
verwerken en te verzenden?
A: De verzendtijd varieert per
transportmiddel. Bepaalde
vervoerders gebruiken per expresse
luchtvervoerservices, waarbij wereldwijd
binnen 1-3 dagen kan worden geleverd.
Als een webwinkel een meer traditionele
oplossing via de post gebruikt, duurt
het ongeveer 14 werkdagen voordat een
internationale verzending wordt geleverd.
V: Hoe verzeker ik mijn zending?
A: Er zijn vrachtverzekeringspolissen
beschikbaar. Bij veel vervoerders kunt ook
losse zendingen verzekeren.
V: Hoe handel ik geschillen met kopers
over invoerrechten en belasting af?
A: Zendingen zijn onderworpen aan
internationale commerciële voorwaarden
of zogenaamde ‘incoterms’. De
voorwaarden van de aankoop bepalen
de mate waarin u verantwoordelijk bent.
De DDP Incoterm (Delivered Duty Paid;
geleverd en invoerrechten betaald)

betekent bijvoorbeeld dat u, de verkoper,
verantwoordelijk bent voor alle kosten
inzake invoerrechten en belastingen en de
verzending van het product.
V: Wat zijn de meest ingewikkelde
landen om vanuit Nederland naar te
verzenden?
Bepaalde landen hanteren strengere
invoerbeperkingen. Dit geldt onder
andere voor Egypte, India, Brazilië en
Rusland. Laat u zich echter niet afschrikken
om naar dergelijke regio’s te exporteren.
Zoek een deskundige partner die u kan
helpen met het ingewikkelde proces van
verzending naar deze markten.
V: Wat gebeurt er als mijn zending
tijdens het vervoer kwijtraakt of
beschadigd raakt?
A: Luchtvrachtvervoerders hebben een
beperkte aansprakelijkheid. Als de waarde
van de zending hoog is, is het raadzaam
om een extra verzekering af te sluiten.
Voor meer inzichten in cross border sales
gaat u naar PayPal PassPort.
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Uw
toekomstige
klanten
staan te
wachten.

Net als naar verre landen reizen kan internationaal verkopen via

1

McKinsey Global Institute, “Global
flows in a digital age,” April 2014.

2

Er zijn bepaalde vereisten van
toepassing om in aanmerking te
komen voor het programma. Op
hier vindt u de vereisten en meer
informatie.

3

Links naar externe websites worden
alleen ter informatie aangeboden en
betekenen op geen enkele wijze dat
PayPal Inc deze websites aanbeveelt of
goedkeurt.

4

Op hier vindt u de vereisten en meer
informatie.

uw e-commercebedrijf een avontuur zijn dat de moeite waard is.
Het geeft u de mogelijkheid om meer kennis te verwerven over
andere landen en culturen en om overal ter wereld relaties met
klanten op te bouwen.
Als u klaar bent om aan de slag te gaan, vindt u op PayPal
PassPort aanvullende tools en hulpmiddelen.

*Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en niet
juridisch bindend. De informatie op deze website kan zonder kennisgeving
vooraf worden gewijzigd. Hoewel elke redelijke inspanning is verricht om
actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, biedt PayPal hiervoor
geen enkele garantie. U moet er in het bijzonder op letten dat u voldoet aan
alle lokale vereisten op het gebied belastingen en invoerrechten. In geen
enkel geval is PayPal direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor
schade of verliezen die daadwerkelijk of vermeend zijn veroorzaakt door
of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud op
deze website. Links naar websites van derden worden alleen voor het gemak
aangeboden. Voor elke website die u via een link op deze website bezoekt,
is alleen de leverancier, webwinkel of andere partij die de website exploiteert
verantwoordelijk. Voor de inhoud van elke website die u via een link op deze
website bezoekt, inclusief materialen en informatie op die website, is alleen
de exploitant van die website verantwoordelijk. Elke transactie die u aangaat
met een leverancier, webwinkel of ander partij die op deze website staat
vermeld of die via een link op deze website bereikbaar is, wordt uitsluitend
tussen u en die leverancier, webwinkel of andere partij aangegaan. In geen
enkel geval is PayPal direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor
dergelijke inhoud van derden die via deze website toegankelijk is.
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