Aansluiten webshop / winkel
Bedankt voor uw interesse in Vergelijk! Wij kijken uit naar een
succesvolle samenwerking.
In dit document vindt u informatie over de aansluiting van uw
webshop en/of winkel op Vergelijk.nl en Vergelijk.be. Het hele
proces wordt uitgelegd in een aantal stappen. Het totale
aansluitproces duurt normaal gesproken tien werkdagen. De
volgende stappen worden uitgelegd.
1. Tarieven en algemene voorwaarden
2. Aanmelding via het aanmeldformulier en het aanmaken van
uw account
3. Koppeling van uw datafeed met Vergelijk.nl en Vergelijk.be
4. Handige links wanneer uw aanmelding is afgerond
Arthur van Schendelstraat 500,
3511 MH Utrecht
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1¶ Tarieven en algemene voorwaarden
Vergelijk.nl werkt met een CPC-model. Dat houdt in dat wij de consument doorsturen naar uw
webshop, waar hij/zij vervolgens een aankoop kan doen.
Om de kwaliteit van ons platform te waarborgen, toetsen wij nieuwe aanmeldingen op
verschillende criteria:
·

- Uw organisatie/webshop is voor 01-01-2014 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
- De locatie van uw hoofdkantoor
- De bereikbaarheid van uw hoofdkantoor (klantenservice, contactformulier, e-mail, etc.)

Als wij denken dat uw organisatie te kort schiet op bovenstaande punten, kunnen wij helaas geen
samenwerking starten.
Wij rekenen eenmalig €199,- aansluitkosten. Dit bedrag betaalt u maar één keer, waarna u ook kunt
adverteren op Vergelijk.be of bijvoorbeeld meerdere webshops kunt toevoegen. Deze
kosten worden in rekening gebracht voor het verwerken van de aanmelding en het
koppelen van de datafeed aan het Vergelijk systeem.
Dit zijn de tarievenlijsten voor Vergelijk.nl en Vergelijk.be. De CPC-tarieven verschillen per
categorie.
Wij werken met een minimum factuurbedrag van €25,- per maand. Dit bedrag is inclusief de eerste
CPC-kosten die u in een maand maakt. De samenwerking is dagelijks opzegbaar.
Dit zijn onze algemene voorwaarden.
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2¶ Aanmelding via het aanmeldformulier
U kunt uw webshop en/of winkel direct aanmelden via dit aanmeldformulier. Na ontvangst van uw
aanmelding zal uw organisatie worden gecontroleerd op basis van uw KVK-nummer. Vergeet niet om
het SEPA-formulier in de aanmelding in te vullen en toe te voegen.
Als uw aanmelding wordt goedgekeurd, zal uw account worden aangemaakt. U wordt dan toegevoegd
als contactpersoon en krijgt ook direct toegang tot ons PartnerNet. Meer uitleg daarover vindt u in
het document “Compare Group PartnerNet”. De link vindt u op de volgende pagina.

3¶ Koppeling van uw datafeed met Vergelijk.nl & Vergelijk.be
Wanneer uw account is aangemaakt, wordt uw datafeed doorgestuurd naar onze IT-afdeling. Zij
zullen uw feed koppelen met onze platformen. Het is erg belangrijk dat uw datafeed direct voldoet
aan de door ons gestelde eisen. Wanneer dit niet het geval is, is de kans groot dat het aansluitproces
langer zal duren dan tien werkdagen.
U kunt uw feed aanleveren als XML of CSV, waarbij XML onze voorkeur heeft. Dit is onze datafeed
handleiding. Onthoud dat het vooral belangrijk is dat u minimaal de verplichte velden in de feed op
de juiste manier aanlevert, zodat uw feed gekoppeld kan worden met ons platform.
Voor het verbeteren van uw datafeed verwijs ik u graag naar het document “Optimaliseer uw
datafeed”. De link vindt u op de volgende pagina.
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4¶ Handige links wanneer uw aanmelding is afgerond

Het afronden van uw aanmelding is eigenlijk pas het begin. Uw producten staan nu op Vergelijk.nl
en/of Vergelijk.be en nu is het zaak alles te gaan optimaliseren. Zijn uw producten goed zichtbaar?
Waar vindt u uw statistieken? Wilt u een koppeling maken met onze API?
Hieronder vindt u een aantal documenten met handige informatie. Deze worden regelmatig geupdate, dus wij raden u aan om deze links goed te bewaren.
-

Optimaliseer uw datafeed
Compare Group PartnerNet
Facturatie / administratie
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