
7 tips voor minder 
achtergebleven 
winkelmandjes

Met een klantvriendelijk betaalproces je conversies verhogen
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Het snel en gemakkelijk kunnen afrekenen is een van 
de meest belangrijke succesfactoren voor webshops. 
Met behulp van daarvoor geschikte maatregelen kan je 
conversieratio tot 10% stijgen. Helaas maken de meest 
online shops hier geen gebruik van.

Ongeveer 2-3% van het totale aantal bezoekers op je 
webshop, zullen daadwerkelijk iets bij je kopen. Het is 
vooral pijnlijk om klanten te verliezen die een goed gevuld 
winkelmandje hebben en deze net voor het afrekenen 
achterlaten. Afhankelijk van de branche is het percentage 
van het annuleren van een aankoop voorafgaand aan het 
afrekenen angstaanjagend hoog. Onderzoeken schatten 
dat dit tussen de 40% en 80% ligt.
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Straal vertrouwen uit 
"Hoe hoger het vertrouwen van een klant in een 
webshop is, hoe lager het aantal achtergelaten 
winkelmandjes vlak voor het afrekenen zal zijn", zegt 
Wiljo Krechting. De expert op het gebied van 
e-commerce en woordvoerder voor shopware AG 
adviseert het volgende: "Creëer maatregelen in de 
shop die vertrouwen genereren en informeer je klanten 
over de juridische aspecten. Benadruk de periode die 
van toepassing is op het annuleren en retourneren 
van een bestelling. Vertrouwen kan ook met behulp 
van een keurmerk worden gegenereerd, zoals die van 
Trusted Shops."

Op basis van meerdere verbeteringen bij het afrekenen 
kan je conversieratio 10% hoger worden. 
Deze hogere conversie kan worden bereikt door het 
afrekenen voortdurend te bekijken, zodat snel op het 
aantal achtergelaten winkelmandjes kan worden 
gereageerd. Een onderzoek uitgevoerd door ibi  
Research van de Universiteit van Regensburg heeft in 
de herfst van 2015 geconstateerd dat de meeste 
webshops het proces rondom het afrekenen verwaar-
lozen. Slechts 45% analyseert het aantal annuleringen 
van een aankoop vóór het afrekenen en voeren amper 
een voortdurende controle van het proces rondom het 
afrekenen uit.

Het technologiebedrijf trbo heeft vastgesteld dat buiten-
sporige verzendkosten (57%) of het niet aanbieden van de 
favoriete betaalmethodes (53%) de oorzaak kan zijn om 
uiteindelijk niet te kopen. In 2014 hebben ze 1000 internet-
gebruikers vragen gesteld over dit onderwerp. Elke derde 
gebruiker heeft het product ergens anders goedkoper 
kunnen kopen en 24% was niet tevreden met de 
benoemde levertijd. Voor 20% van de gebruikers waren 
technische problemen de reden voor het verlaten van 
het winkelmandje. 

"De webshopeigenaar is zelf voor de meeste van deze 
redenen verantwoordelijk", zegt Felix Schirl, manager 
bij trbo, en hij noemt een aantal opties ter verbetering: 
"Een lang bestelproces is een echte no-go. Alleen al 
door het stroomlijnen van het registratieproces kan 
het aantal achtergelaten winkelmandjes aantoonbaar 
worden verlaagd."

Afrekenen is een kritiek 
punt bij online aankopen
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Klanten 
terugwinnen 
Eén op de twee winkeleigenaren neemt de 
moeite om klanten die hun winkelmandje 
vóór het afrekenen hebben achtergelaten, 
opnieuw te activeren. Hiervan bewaart slechts 
24% het winkelmandje en stuurt 18% een e-mail 
ter herinnering. Andere winkels gebruiken 
advertenties, kortingen of tegoedbonnen als 
middel om klanten opnieuw te activeren.

Het is alleen veel makkelijker om de klant een 
soepel proces bij het afrekenen aan te bieden, 
dan om een verloren klant terug te winnen. 
Houdt vooral rekening met de tijd die nodig 
is voor het afrekenen. Voor desktops is de 
gemiddelde tijd die een bezoeker nodig heeft 
voor het afrekenen, 5 minuten en 16 seconden. 
Bij tablets is dat slechts 4 minuten en 4 seconden 
en voor klanten die de shop via hun mobiele 
telefoon bezoeken, neemt het afrekenen slechts 
2 minuten en 49 seconden in beslag.

Vooral Amerikaanse shopsoftware vraagt naar 
onnodige gegevens, zoals informatie over een 
staat. Dit maakt het afrekenproces extra lang. 
Tussenstappen en lange lijsten in keuzemenu's, 
zoals het selecteren van een land uit een lijst 
beginnende bij Afghanistan en eindigend op 
Zimbabwe, zouden voorkomen moeten worden. 
Als je niet aan deze landen levert, hoef je ze ook 
niet te noemen.

Eenvoudige maatregelen 
voor snelle verbeteringen 
Verplicht registreren is ook iets wat klanten niet graag doen. 
Het is een veelvoorkomende reden voor het vroegtijdig 
afbreken van de koop, vooral bij kleinere webshops. Op de 
volgende pagina’s vind je onze 7 tips voor het optimaliseren 
van het afrekenproces in jouw webshop.
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#1  
Verkort het proces
Hoe sneller en hoe makkelijker het bestelproces door  
de klant wordt ervaren, hoe hoger je conversieratio 
wordt. Via de productpagina of het weergegeven 
winkelmandje, zou je met de volgende of soortgelijke 
stappen moeten kunnen werken: 'Afleveradres invoeren', 
'Verzendmethode selecteren', 'Betaalmethode selecteren', 
'Bestelling controleren' en 'Versturen’. Verminder het 
aantal verplichte velden tot een minimum en voorkom 
dat er om gegevens zoals ‘staat’, ‘faxnummer’ of 
‘geboortedatum’ wordt gevraagd.

#2  
Zorg voor ver- 
schillende verzend- 
en betaalmethodes
Informeer je bezoekers zo vroeg mogelijk over de ver-
zendmogelijkheden en de kosten daarvan. Bezoekers 
waarderen het als PostNL, DHL, DPD of andere pakket- 
bezorgers specifiek worden benoemd. Benoem de juiste 

levertijd van de beschikbare producten zo duidelijk 
mogelijk, zodat je conversieratio zo hoog mogelijk is. 
De levertijd zou niet meer dan 2-3 dagen in beslag 
mogen nemen. 
 
Klanten beoordelen een brede keuze aan betaalmogelijk-
heden als positief. Het meest populair zijn iDeal, PayPal, 
achteraf betalen, creditcard en factuur. Het aanbieden van 
meer betaalmogelijkheden is nog beter. 
 
Als klanten worden doorgestuurd naar een site die extern 
wordt gehost tijdens het betaalproces, zorg er dan voor dat 
je shop wordt genoemd of dat je logo zichtbaar is. Online 
shops die internationaal verkopen, zouden ook de meest 
populaire betaalmethodes voor de betreffende landen aan 
moeten bieden.

#3 
Creëer vertrouwen
Informeer je klanten over de mogelijkheid om de bestelling 
te annuleren of te retourneren en stel ze op de hoogte van 
de juridische aspecten. Vertrouwenselementen moet je 
prominent bij het afrekenen weergeven, denk bijvoorbeeld 
aan een keurmerk dat financiële bescherming biedt. 
Nog meer vertrouwen kan worden gecreëerd door in de 
knop een verwijzing naar SSL op te nemen, of door het 
aanbieden van een hotline of de mogelijkheid om te 
chatten met een medewerker.

#4  
Achtergelaten 
winkelmandjes blijven 
analyseren
Het afrekenproces moet je altijd kritisch onderzoeken. 
Zo kun je bepalen wat de meest voorkomende redenen 
zijn die een annulering van de aankoop tot gevolg hebben. 
Bekijk elk aspect van het afrekenen, rekening houdend met 
het type apparaat dat werd gebruikt en analyseer waarom 
de aankoop werd geannuleerd. Stel een bewakingsproces 
voor de lange termijn in en controleer het succes van 
genomen maatregelen ter optimalisatie. Zelfs de kleinste 
wijzigingen kunnen een goed effect hebben op het aantal 
conversies.

#5 
Optionele registratie
Laat klanten zelf bepalen of ze wel of niet registeren. Pas 
nadat wordt afgerekend zou je aan je klanten moeten 
vragen of ze een klantaccount willen openen. Sommige 
klanten hebben geen behoefte aan registratie, hen zou je 
een optie om als ‘gast’ in te loggen kunnen aanbieden. Je 
kunt tegelijkertijd de voordelen van het registreren tonen. 
 
De registratie via social media is erg eenvoudig: als klanten 
bijvoorbeeld hun gegevens voor het krijgen van toegang 
tot Facebook voor het bestellen kunnen gebruiken, hoeven 
ze om te kunnen kopen niet weer een nieuw wachtwoord 
te onthouden.

7 tips voor 

minder achtergebleven 

winkelmandjes
#6   
Duidelijk ontwerp
Toon de succesvol voltooide fases van het afrekenen door 
middel van een voortgangsbalk. Voorkom advertenties, 
promotionele banners of productvoorstellen die mogelijk 
tot gevolg hebben dat de gebruiker het proces zal verlaten. 
 
Klanten zouden in één oogopslag alle relevante informatie 
moeten zien. Als je de mogelijkheid wilt aanbieden om 
tegoedbonnen te verzilveren, plaats dit veld dan niet te 
prominent op je site, maar gebruik in plaats daarvan een 
eenvoudige link. Shoppers die een code voor een tegoed-
bon hebben, zullen dit veld vinden. Klanten die geen code 
voor een tegoedbon hebben, zouden niet gestimuleerd 
moeten worden om de site te verlaten om op het internet 
naar een code te gaan zoeken.

#7 
Mobiel-vriendelijk 
design
Optimaliseer je webshop en het proces van het afrekenen 
voor diverse mobiele apparaten of toestellen door middel 
van een responsieve pagina voor het afrekenen. 
Het optimaliseren voor mobiel gebruik van online shops 
verhoogt het aantal bezoekers en zorgt voor een betere 
plaatsing bij Google. 
 
Maak het voor je gebruikers mogelijk om een eenvoudige 
en praktische shopervaring te hebben, door de download-
tijden op basis van kleine bestanden en afbeeldingen kort 
te houden. Voorzie ook formulieren die geschikt zijn voor 
gebruik van het toetsenbord van mobiele toestellen. 
Zorg ervoor dat je regelmatige klanten een symbool voor 
het homescreen kunnen gebruiken, zodat ze een directe 
verbinding met je webwinkel kunnen maken. Vele ge- 
bruikers waarderen een link naar de desktop-versie aan het 
einde van de mobiele website. Controleer of de pagina's 
voor het afrekenen van je betaalproviders responsief zijn.

https://business.trustedshops.nl/lp/productpagina-seo/
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