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Disclaimer

Dit rapport bevat resultaten van een onderzoek dat verricht is door Paazl. Alle informatie in dit rapport heeft Paazl met de 
grootste zorg samengesteld. Mocht er onverhoopt een fout zijn ingeslopen, aanvaardt Paazl geen enkele aansprakelijkheid. 
Ook kan Paazl in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade dat ontstaan is door dit onderzoek, in welke
vorm dan ook. 

De resultaten in de Paazl Delivery Index 2019 zijn gebaseerd op openbare informatie en uitingen die worden vermeld op de 
websites van de retailers. Dit omvat uitingen en keuzemogelijkheden in het online bestelproces en informatie op eventuele
andere pagina’s op de website. De informatie die geanalyseerd is in dit onderzoek, is toegankelijk voor consumenten. 
Overige communicatie en mogelijke afspraken tussen retailers en bezorgdiensten zijn in dit onderzoek niet meegenomen.
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1. Introductie

Van efficiënt bezorgproces naar positieve
klantervaring
Het aantal online bestellingen neemt jaarlijks
toe. Merken willen uiteraard in het gehele
bestelproces de meest positieve
klantervaring bieden, van bestelling tot aan
bezorging. Door het bezorgproces
klantgericht te organiseren, zorgen merken
voor een positieve ‘customer experience’. Om 
de grote hoeveelheid online bestellingen zo 
ongecompliceerd mogelijk te kunnen
bezorgen, investeren ook de Nederlandse
bezorgdiensten flink in een efficiënter
bezorgproces. De bezorgdiensten willen
onder andere meer ophaalpunten realiseren. 
Uit de Paazl Delivery Index 2019 blijkt echter
dat 40% van de Nederlandse online 
topverkopers in het bestelproces niet eens de 
optie biedt om de bestelling direct naar een
ophaalpunt te sturen. Toch kan bezorging
naar een ophaalpunt voor veel klanten juist
de ideale oplossing zijn bij een ophaalpunt.

E-commerce merken zijn op zoek naar een
balans tussen ‘duurzaamheid’ en
‘klantvriendelijkheid’. Als merk wil je een efficiënt
en duurzaam bezorgproces om kosten en het 
milieu te sparen, maar je wil ook de consument
tegemoetkomen in zijn of haar wensen. Uit het 
onderzoek van Paazl blijkt dat er op het gebied
van klantervaring en duurzaamheid zeker ruimte
voor verbetering is. Op het gebied van 
duurzaamheid zien we dat steeds meer merken
verkondigen een duurzaam werkproces te
handhaven, maar bij ruim 91% van de online 
retailers in Nederland is het nog niet mogelijk om 
als klant te kiezen voor ‘green delivery’.

Voor Paazl hebben we onderzoek gedaan en
ontdekten we waar op dit moment nog ruimte
voor verbetering is als het gaat om het 
bezorgproces van de Nederlandse online 
topverkopers. Aan de hand van de Twinkle100 
2019 hebben we de bezorging van de 100 online 
topverkopers in Nederland onder de loep
genomen op het gebied van bezorging en
duurzaamheid. Hoe zorg je als merk voor de 
meest duurzame bezorging en de meest positieve

klantervaring in het online bestelproces?

Uit het onderzoek is gebleken dat merken onder
andere meer invloed in de klantervaring krijgen
door een ‘direct to consumer’ aanpak te hanteren, 
zodat er controle is over het gehele proces. zo 
beëindigde Nike onlangs de samenwerking met 
Amazon. De verwachting is dat meer merken
zullen volgen, want zonder tussenkomst van een
extern online platform kun je immers de customer 
experience, vanaf bestelling tot aan bezorging, 
beter bewaken.

Ook bleek uit het onderzoek dat het voor zowel
merken als consumenten positief werkt om de 
klant meer controle te geven. Bijvoorbeeld door de 
klant zelf te laten bepalen op welke dag hij of zij
de bestelling wil ontvangen. Dit is bij meer dan de 
helft van de  online retailers nog niet mogelijk. 
Bovendien heeft de klant bij ruim 17% van de 
retailers geen inzicht in de bezorgtijd van de 
verwachte levering en is de kans groot dat de 
bezorger voor een dichte deur komt te staan.



2. Methode

Zo hebben we het aangepakt.

Jaarlijks rangschikt Twinkle de grootste online verkooporganisaties op basis van omzet. Zo biedt de Twinkle100 een
overzicht van e-commerce in Nederland. Aan de hand van de Twinkle100 2019 hebben we de bezorging van de 100 
online topverkopers in Nederland onder de loep genomen. We hebben in het onderzoek dezelfde categorieën
aangehouden als de Twinkle100. De categorie ‘fashion & sport’ is de grootste categorie. Ruim 29% van de verkopers
valt onder ‘fashion & sport’. De overige categorieën zijn: ‘home & living’ (18%), ‘electronics & telecom’ (16%), ‘fast moving 
consumer goods’ (16%), ‘media & entertainment’ (4%), ‘department stores’ (8%), ‘mobility’ (3%) en ‘travel & leisure’ (1%). 
Verkopers die niet onder een van deze categorieën geplaatst kunnen worden, behoren tot ‘overig’ (4%).

Bij deze 100 verkopers hebben we het volledige bestelproces doorlopen. Tijdens dit proces hebben we genoteerd welke bezorgopties
deze 100 retailers bieden, wat de levertijden zijn en wat hun retourbeleid is. Middels dit onderzoek kunnen we enkele verbeterpunten
aanwijzen als het gaat om  klantvriendelijkheid en duurzaamheid in het bezorgproces van de Nederlandse online verkopers.



Totaal

Fashion & sport %

Home & living %

Media & entertainment %

Electronics & telecom %

Fast moving consumer goods %

Travel & leisure %

Mobility %

Department stores

Overig %

29%

18%

4%

16%

16%

1%

3%

8%

4%



Paazl Delivery Index 2019

van de 100 topverkopers in 
Nederland biedt de klant geen
keuze voor ‘green delivery.’91% 

van de retailers is het niet mogelijk
om de bestelling direct naar een
ophaalpunt te laten sturen.40% 

Bij

rekent altijd verzendkosten voor
bezorging aan huis.21% 

zegt gratis aan huis te bezorgen. 
Meestal alleen als de klant een
minimum bedrag spendeert in de 
webshop.

77% 

van de verkopers kan de klant de 
bestelling gratis laten bezorgen bij
een ophaalpunt.44% 

Bij

van de retailers geeft niet aan wat 
de verwachte levertijd is van de 
bestelling.60% 

van de verkopers in de categorie
‘Fashion & Sport’ biedt ‘Same day 
delivery’

21% 

van de retailers gebruikt de term 
‘express delivery’ en biedt een
snellere levertijd dan hun standaard
levertijd. Voor deze bezorgoptie
betaalt de klant meer bezorgkosten.

24% 

van de retailers laat de klanten zelf
bepalen in welk tijdslot ze de 
bestelling willen ontvangen.25% 

van de verkopers laat de klant zelf
beslissen op welke dag hij of zij de 
bestelling wil ontvangen.48% 

van de retailers levert een geprint
retourlabel bij de bestelling.31% 

biedt de optie te retourneren via een
pakket- en/of servicepunt van één
of meerdere bezorgingsdiensten.67% 



3. Resultaten

Bezorging bij ophaalpunten niet standaard
mogelijk

van de 100 topverkopers in Nederland biedt de klant geen keuze voor
‘green delivery.’

91%

1% Onbekend

8% ja

91% nee

1% Onbekend

59% ja

40% nee

van de retailers is het niet mogelijk om de bestelling direct naar een
ophaalpunt te laten sturen.

40%Bij



Nauwelijks ‘green delivery’ bij Nederlandse
online topverkopers

Alle retailers bieden bezorging direct aan
huis. Bezorging bij een ophaalpunt is 
daarentegen niet bij elke verkoper mogelijk. 
40% van de Nederlandse online 
topverkopers biedt de klant geen optie de 
bestelling naar een ophaalpunt te laten
sturen, hoewel bezorgdiensten wel
investeren in de uitbreiding van het aantal
ophaalpunten.

Consumenten zijn positief over de ‘green delivery’ optie. 
Uit een onderzoek van B2C Europe blijkt dat 85% van de 
consumenten zou kiezen voor een groenere
bezorgoptie, zelfs als dat een langere levertijd betekent. 
(5)

In Nederland laten retailers hier nog kansen liggen. Uit
ons onderzoek bleek namelijk dat de bezorgoptie ‘green 
delivery’ bijna niet voorkomt. 91% van de 100 
topverkopers in Nederland biedt de klant geen keuze
voor ‘green delivery.’ Bij 8% van de retailers zien we de 
keuze voor een duurzame bezorging wel voorbijkomen. 
Met name bij supermarkten en bij het online bestellen
van eten en drinken wordt de optie gegeven om je 
bestelling ‘groen’ te laten bezorgen.‘groen’ te laten
bezorgen.

‘Green delivery’ betekent dat je als retailer moeite doet
om de bestelling op de meest duurzame wijze bij de 
klant te krijgen en hier transparant over bent. Het is 
bijvoorbeeld duurzaam om meerdere bestellingen
samen te vervoeren of duurzame bezorgopties aan te
bieden. Enkele verkopers laten de meest duurzame optie
bijvoorbeeld zien door een groen icoon te plaatsen bij
het tijdslot waarin deze duurzame optie mogelijk is. In 
deze afbeelding zie je hoe een van de merken in de 
categorie ‘fast moving consumer goods’ de ‘green 
delivery’ bezorgoptie aangeeft. Deze optie wordt ook
goedkoper aangeboden.



Snel, sneller, snelst, maar wél als het de 
klant uitkomt

1% Onbekend

24% ja

74% nee

1% Onbekend

47% ja

52% nee

van de retailers gebruikt de term ‘express delivery’ en biedt een
snellere levertijd dan hun standaard levertijd. Voor deze bezorgoptie
betaalt de klant meer bezorgkosten.

24%
van de verkopers laat de klant zelf beslissen op welke dag hij of zij
de bestelling wil ontvangen.

48%



Wanneer wordt de bestelling bezorgd?
Het is opvallend dat er niet altijd een leverdatum
wordt gecommuniceerd. Bijna de helft van de 
retailers geeft bij de bestelling niet aan wat de 
verwachte leverdag is. We zien ook dat 17% van de 
retailers de consument geen optie biedt om een
gewenste bezorgdag en een gewenst tijdslot te
kiezen en geeft daarnaast géén verwachte
bezorgdatum bij afrekenen. De consument heeft
hierdoor geen duidelijke verwachting van de 
levering van de bestelling. Zelfs verkopers in de 
categorie ‘travel & leisure’ geven niet altijd een
verwachte leverdag op, terwijl dit juist extra 
klantvriendelijkheid biedt aan een reizende
consument.

48%, dus bijna de helft van de verkopers, laat de 
klant zelf beslissen op welke dag hij of zij de 
bestelling wil ontvangen. Bij 25% is het mogelijk
om ook het gewenste tijdslot aan te geven. Met 
deze optie kunnen klanten aangeven wanneer ze 
thuis zijn, staat de bezorger niet voor een dichte
deur en is het voor de bezorger niet nodig nog een
keer terug te komen. De ‘First Time Hit Rate’ is in dit
geval hoger. Uit de data van Paazl blijkt dat de 
optie om zelf de bezorgdag te bepalen regelmatig
wordt gebruikt; 22% van de online shoppers kiest
voor een latere bezorgdag wanneer die optie
beschikbaar is. (11) Dit zorgt voor een efficiënter

bezorgproces en voor meer klantvriendelijkheid. De 
klant krijgt immers zelf meer controle over de 
bestelling.

De standaard levertijden van de retailers 
verschillen. 66% van de verkopers biedt
‘next day delivery’ aan. 24% beweert sneller
te kunnen leveren dan hun standaard
levertijd en geeft ook ‘express delivery’ als
bezorgoptie. Door deze snelle levering is 
het bijvoorbeeld bij 21% van de verkopers
in de categorie ‘fashion & sport’ voor de 
klant mogelijk om de bestelling dezelfde
dag nog te ontvangen. Voor ‘express 
delivery’ dient de klant extra bezorgkosten
te betalen. Hoewel de snelheid van de 
levering vanuit het merk vaak als prioriteit
wordt beschouwd, is het voor de klant
relevanter om te weten op welke dag en in 
welk tijdvak de bestelling geleverd wordt. 
Volgens onderzoek van Baymard is het 
bijvoorbeeld beter om de focus te leggen
op de verwachte leverdatum dan op de 
snelheid van de bezorging, zodat de klant
de exacte bezorgdatum niet zelf hoeft te
berekenen en er geen misverstanden
ontstaan. (15)



Gratis bezorging, maar wel betalen

2% Onbekend

77% ja

21% nee

2% Onbekend

44% ja

54% nee

zegt gratis aan huis te
bezorgen

77%
rekent altijd verzendkosten
voor bezorging aan huis.

21%
an de verkopers kan de klant de bestelling gratis laten bezorgen bij
een ophaalpunt.

44%Bij

Wat betreft verzendkosten zien we over het algemeen dat de bezorging
pas ‘gratis’ wordt aangeboden wanneer de klant een minimum bedrag
uitgeeft in de webshop.



Ledenvoordeel en kosten om het milieu te sparen

10% van de verkopers biedt haar klanten de mogelijkheid een abonnement af te sluiten waardoor zij gratis of voordelige bezorging
ontvangen. Amazon introduceerde als een van de eerste retailers een voordeelabonnement: Amazon Prime. Shoppers met een
Amazon Prime-abonnement hoeven geen verzendkosten te betalen en ontvangen tevens andere voordelen. Andere internationale
en nationale verkopers volgden Amazon hierin en bieden nu ook voordeelabonnementen aan. Dit biedt niet alleen extra voordeel
voor de klant, maar levert de verkoper tevens meer data op.

We zien ook dat enkele retailers rekening houden met duurzaamheid wat betreft de kosten die ze in rekening brengen. Bij enkele
verkopers die ‘green delivery’ bieden zien we dat deze duurzame bezorgoptie vaak goedkoper is dan bezorging in een ander
tijdslot. 

Tevens zien we in de categorie ‘fashion & sport’ dat een van de verkopers, gespecialiseerd in schoenen, tijdens het bestelproces de 
optie biedt voor een recyclebare verpakking met €4,95 statiegeld. Wanneer de klant deze verpakking na ontvangst weer
retourneert, krijgt hij of zij het statiegeld terug.

Voordeelabonnementen

Milieuvriendelijke prijzen



Retourneren, hoe gemakkelijk maak je 
het?

9% Onbekend

31% ja

60% nee

7% Onbekend

67% ja

26% nee

van de retailers levert een geprint retourlabel bij de bestelling.
31%

biedt de optie te retourneren via een pakket- en/of servicepunt van 
één of meerdere bezorgingsdiensten.

67%



Retourneren: opties, kosten en retourlabels

Meer dan de helft van de retailers biedt de optie bestellingen te retourneren via een post- of servicepunt van één of 
meerdere bezorgdiensten. Bij 54% van de verkopers is het tevens mogelijk om de bestelling gratis te retourneren in de 
winkel.

Maar het retourneren via een bezorgdienst is niet altijd gratis. 25% van de verkopers vraagt de klant om zelf de verzendkosten te
betalen of brengt een klein bedrag in rekening om de bestelling te kunnen retourneren. Bij 68% worden de verzendkosten betaald
door de retailer en is het voor de klant gratis.

24% van de verkopers in de categorie ‘fashion & sport’ biedt de optie om de retourzending te laten ophalen bij de klant. Circa de helft
biedt deze retouroptie gratis aan. De andere verkopers brengen extra kosten in rekening om de retourzending op te halen bij de klant
thuis. Deze kosten variëren van €1,50 tot €4,95.

Door meerdere retouropties aan te bieden, laat de verkoper zien dat ze het online winkelen voor de klant gemakkelijk willen maken. 
Ook bleek uit het onderzoek dat 31% van de retailers een geprint retourlabel bij de bestelling levert. Bij 61% van de verkopers is het 
voor de klant mogelijk online een retourlabel te downloaden en zelf te printen.



Minder retourzendingen bij langere bedenktijd

Het aantal dagen bedenktijd van de 
Nederlandse online retailers varieert van 14 
tot 365 dagen. De meeste verkopers
hanteren een bedenktijd van 14, 30 of 100 
dagen. 38% hanteert een bedenktijd van 14 
dagen, 43% van de verkopers geeft de 
klant 30 dagen om de bestelling terug te
sturen en 7% van de verkopers hanteert 100 
dagen bedenktijd.

Volgens een onderzoek van de Texas-Dallas University 
zorgt een lange bedenktijd voor minder 
retourzendingen. De urgentie om het product snel te
retourneren is minder hoog, waardoor de kans groter is 
dat het product in het bezit blijft van de klant. Daarnaast
leggen de onderzoekers uit dat wanneer je een product 
voor een langere tijd in huis hebt het steeds meer voelt
als ‘jouw’ product en het moeilijker wordt voor een
consument om hier afstand van te doen. De kans dat
het product wordt teruggestuurd, wordt dus kleiner als
het langer in het bezit van een consument is.

7 dagen

14 dagen

21 dagen

30 dagen

45 dagen

60 dagen

90 dagen

100 dagen

365 dagen

1%

38%

1%

43%

1%

2%

1%

8%

2%



Resultaten van de top 4 categorieën

4%Fashion & sport

Home & living

Electronics & telecom

Fast moving consumer goods

5.56%

6.25%

18.75%

Green delivery

Bezorging bij ophaalpunt mogelijk

Bezorging op de volgende dag (‘next day delivery’)

Verwachte tijdslot van bezorging aangegeven

Fashion & sport

Home & living

Electronics & telecom

Fast moving consumer goods

Fashion & sport

Home & living

Electronics & telecom

Fast moving consumer goods

Fashion & sport

Home & living

Electronics & telecom

Fast moving consumer goods



4. Conclusie

Ga voor meer controle en transparantie
Het aantal online bestellingen, met name 
rond de feestdagen, neemt jaarlijks toe. 
Klanten willen hun bestelling snel en
ongecompliceerd laten bezorgen, maar 
hechten ook steeds meer waarde aan
duurzame oplossingen. Voor online 
verkopers is het daarom belangrijk de 
balans te vinden tussen klantvriendelijkheid
en duurzaamheid.

bezorgdiensten en meer controle te krijgen over 
de bezorging. Bovendien hebben retailers meer
invloed op een positieve klantervaring als zij
controle hebben over het gehele proces en niet
meer afhankelijk zijn van één bezorgdienst. Door 
samen te werken met meerdere bezorgdiensten
kunnen verkopers hun klanten gepersonaliseerde
bezorgopties aanbieden.

Natuurlijk is het als merk belangrijk klantvriendelijk
te zijn en wil je het online bestelproces zo 
gemakkelijk mogelijk maken. Door de consument
meer keuzes te geven over hoe, waar en wanneer
de bestelling bezorgd wordt, maak je het als
retailer eenvoudiger. De consument kan namelijk
alles naar wens invullen en dat zorgt voor meer
klanttevredenheid. Bovendien Toch is dit nog niet
bij alle verkopers aan de orde. Bijna de helft van 
de verkopers geeft de klant geen optie om zelf de 
bezorgdag of het gewenste tijdslot te bepalen, 
waardoor de kans groot is dat de bezorger voor
een dichte deur staat. Bovendien is het bij ruim
40% van de verkopers niet mogelijk om de 
bestelling naar een ophaalpunt te laten sturen, 
hoewel dat voor sommige klanten wellicht de 
meest ideale optie is. Wil je een efficiënter

bezorgproces en meer klanttevredenheid? Geef de 
consument dan meer controle. Dit resulteert
uiteindelijk in een efficiënter bezorgproces en een
positievere klantervaring. 

Om als merk zowel klantvriendelijkheid als
duurzaamheid uit te stralen is het van belang
transparant te zijn. Consumenten zijn zich steeds 
meer bewust van de impact van hun gedrag op 
het milieu en staan open voor duurzame
oplossingen. Een groot deel van de klanten is 
bijvoorbeeld bereid te kiezen voor een duurzame
bezorgoptie, zelfs als dat een langere levertijd
betekent. Als verkoper kun je hierop inspelen door 
de klant te vertellen welke keuzes gemaakt
worden op het gebied van duurzaamheid en
klantvriendelijkheid. Door de klant meer uit te
leggen over bepaalde beslissingen, kun je meer
begrip verwachten en wordt je als merk meer
gewaardeerd.

Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke
agenda. Hoewel steeds meer merken verkondigen
duurzaam te zijn, zien we dit nog weinig terug in de 
bezorgopties die de Nederlandse online topverkopers
bieden. Zo biedt 91% van de Nederlandse retailers geen
‘green delivery,’ ondanks dat dit een efficiëntere, 
duurzamere en vaak ook goedkopere bezorgoptie is. 
Veel retailers kunnen deze optie waarschijnlijk nog niet
bieden, omdat zij afhankelijk zijn van de bezorgdiensten
en hierdoor geen volledige controle hebben over het 
bezorgproces van de bestellingen. Om duurzamer en
efficiënter te kunnen leveren aan de klant, dienen de 
retailers meer samen te werken met diverse
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