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Marktinformatie 
 
Omvang van de sector 

Het Verenigd Koninkrijk is de grootste e-commercemarkt van Europa. In 2011 is 
de waarde en het aandeel van onlineverkoop van bedrijven gestegen. Tussen 
2010 en 2011 steeg de onlineverkoop met 16 procent van 57,3 naar 68,2 miljard 
pond. De brancheorganisatie voor onlineverkopen IMRG verwacht een groei van 
13 procent in 2012. 
 
Trends 

In 2011 begonnen meer spelers een online bedrijf of hadden hun bestaande online 
winkels verder uitgebreid, een trend die al in 2010 waarneembaar was. Het gemak 
van online kopen wordt in toenemende mate aantrekkelijk voor de consument. De 
combinatie van het vergelijken van prijzen en de mogelijkheid om de tevredenheid 
van klanten en diens visies te toetsen, deden de verkopen in 2011 toenemen. 
 
Andere trends die te zien zijn is dat leveranciers middelen toepassen om klanten 
te stimuleren om het internet meer te gebruiken bij de aanschaf van goederen. Dit 
gebeurd onder andere door het niet berekenen van kosten bij retourzendingen. 
Verder berekent men over een bepaalde periode geen leveringskosten. 
 
Kleding detailhandel is de grootste categorie binnen e-taling en is vrij ontwikkeld 
in het Verenigd Koninkrijk. Veel spelers in deze sector zijn online gegaan. Het 
kosteloos retourneren van aankopen, maakt het aantrekkelijk om online te 
bestellen. Bovendien is dit een goede manier voor retailers om gebieden te 
bereiken waar de aanwezigheid van een vestiging niet rendabel is. De retailer Next 
meldde dat de winst van online verkopen groter is dan van haar winkels. 
  
Tenslotte worden door de hoge penetratiegraad van het internet en het snel 
groeiende gebruik van smartphones en tablets in het Verenigd Koninkrijk, online 
verkoopactiviteiten verder gestimuleerd. Toegang tot online winkelen via 
smartphones leidt tot de groeiende populariteit van m-commerce. 
 

Marktentree 
 

Het Verenigd Koninkrijk heeft circa 62,4 miljoen inwoners. In 2011 bedroeg het 
Britse totale bbp 1.739 miljard euro en het Britse inkomen per inwoner bedroeg in 
dat zelfde jaar 27.700 euro. 
 
De Britse online consument 

In 2011 had 77 procent van alle huishoudens in het Verenigd Koninkrijk een 
internetverbinding, waarvan 93 procent een breedbandaansluiting. 
In 2011 waren er in het Verenigd Koninkrijk 37 miljoen online consumenten. De 
totale onlineverkopen van goederen en diensten stegen in 2011 met 16 procent in 
vergelijking met 2010 en hadden een totale waarde van 84,6 miljard euro. Het 
gemiddelde aankoopbedrag bedroeg per jaar 2.295 met een gemiddelde besteding 
van 169 euro per aankoop.  
 
De top drie sectoren die de grootste groei doormaakten in 2011 zijn: 
- health & beauty, 63 procent; 
- kleding, schoenen en accessoires, 46 procent; 
- huis en tuin, 45 procent. 
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Een uitgebreid overzicht van de hierboven genoemde kerncijfers over online 
verkopen is te vinden op de website van de Interactive Media in Retail Group, de 
brancheorganisatie die de e-commerce business in het Verenigd Koninkrijk 
vertegenwoordigd. Zie: 
http://www.imrg.org/IMRGWebSite/user/pages/homepage.aspx 
 
Het aanvragen van een Britse domeinnaam 

Domeinaanvragen voor .uk worden geregeld door de non-profitonderneming 
Nominet: http://www.nominet.org.uk/. De namen worden geregistreerd op basis 
van first come first served. 
Het aanvragen van een domeinnaam gaat via de bij Nominet geregistreerde 
agenten leden, of elke andere op internet beschikbare domeinnaam registrar. Het 
is aan de persoon die een domeinnaam registreert zelf te bepalen wat de beste, 
goedkoopste en of betrouwbaarste registrar is. 
 
Online betaalwijzen 

De drie belangrijkste online betalingsmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk 
zijn: 
Online Card Payment 
-opzetkosten zijn ongeveer 200 pond 
-maandelijkse kosten 15 a 20 pond 
-commissie per transactie  ongeveer 2,5 á 3 procent 
-kleine vergoeding wordt betaald voor elke debit transactie. 
 
Payment bureaux 
-opzetkosten verschillen per bureau 
-commissie per transactie is tussen 4  en 8 procent 
-vergoeding per transactie tussen 10 en 20 pence (0,10-0,20) 
-maandelijkse kosten verschillen per bureau 
 
Secure order form (eigen module op website) 
-geen opzet kosten 
Wel dient men over een mogelijk/abonnement te beschikken om de transactie te 
verwerken. 
 
Meer informatie met betrekking tot betalingmogelijkheden kan gevonden worden 
op de volgende twee websites: 
Uk Payments, algemene informatie over betaling in het Verenigd Koninkrijk (zie: 
http://www.ukpayments.org.uk/ ); 
Electronic Payments (zie: http://www.electronic-payments.co.uk/ ) Informatie 
over Online card Payment, Payment bureaux en Secure order form(eigen module 
op website). Via deze website kan een lijst gevonden worden van bedrijven die 
online betalingen in VK faciliteren. (Zie:   http://www.electronic-
payments.co.uk/product_data.jsp ). 
 

Populaire e-commercesites in het Verenigd Koninkrijk 

IMRG (Interactive Media in Retail Group) de Britse branchevereniging voor 
e-retail houdt een lijst bij van de top-100 meest populaire e-commerce 
bedrijven. Verder wordt jaarlijks de e-Commerce Awards door MIRG 
uitgereikt voor de best presterende e-commerce bedrijven. 
 
(zie: 
http://www.imrg.org/ImrgWebsite/User/Pages/Top100HotshopsList2010.a
spx?pageID=68&isHomePage=false&isDetailData=false&itemID=0&pageT
emplate=14&isAllRecords=true&isArchiveData=False&parentPageID=0 ) 
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Internetproviders 

BT 
SKY 
TalkTalk 
Virgin 
XILO  
Fast.co.uk  
AAISP  
SurfAnyTime  
ICUK  
 
Overige internet providers: 
http://www.ispreview.co.uk/review/top10.php 
 
Internetkeurmerk 

Het keurmerk voor webshops  http://www.trustedshops.com/ is een goed 
voorbeeld van een Europees keurmerk dat in het Verenigd Koninkrijk wordt 
gebruikt. Een voorbeeld van een specifiek Brits webshop keurmerk is 
Safebuy, http://www.safebuy.org.uk deze controleert onder andere of een 
webwinkel voldoet aan Britse en Europese wetgeving (EU Distance Selling 
Regulations and the EU Directive on Privacy and Electronic Communications).  
 
Distributienetwerken 

Aramex  
APC  
UKMail  
City Sprint 
Home Delivery Network  
Crowfoots Carriers 
DPD  
SPDS 
XDP  
Interlink Express  
Tuffnells 
 
Vergelijkingssites distributie netwerken: 
http://www.myparceldelivery.com 
http://www.parcel2go.com 
 
Interessante vakbeurzen 

e-Commerce Expo, Manchester: http://www.ecom-manchester.co.uk/ 
Digital Marketing Services: www.onlinemarketingshow.co.uk 
Ad:Tech Londen: http://www.ad-techlondon.co.uk/ 
e-Commerce Expo, London: http://www.ecommerceexpo.co.uk/ 
Internet Retailing Expo: http://internetretailingexpo.com/ 
Op de internetsite van IMGR is deze lijst van evenementen te vinden die in 2012 
worden georganiseerd (zie: 
http://www.imrg.org/ImrgWebsite/User/Pages/Workshops.aspx?pageID=71&pare
ntPageID=70&isHomePage=false&isDetailData=false&itemID=0&pageTemplate=4
&isAllRecords=true&specificPageType=1 ) 
 

De Spelregels  
 

De wetgeving waarmee webwinkel in het buitenland te maken krijgt is zeer 

uitgebreid. Alhoewel dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld, geeft het de hoofdlijnen weer. Individuele webwinkels kunnen te 

maken hebben met aanvullende wetgeving. We raden u daarom aan om uw 
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plannen voor een op een buitenlandse markt gerichte webwinkel altijd met uw 

jurist door te nemen.  
 

Informatieverplichtingen van de verkoper 

De informatieverplichtingen van de verkoper zijn op genomen in de Europese 
Richtlijn 97/7/EG betreffende afstandsverkopen. Er zijn informatieverplichtingen 
vóór en na de verkoop van goederen en diensten. Daarnaast zijn er aanvullende 
verplichtingen die zijn opgenomen in de Europese E-commerce richtlijn. 
 
Informatieverplichtingen voor webwinkels 

1. naam  
2. adres  
3. telefoonnummer (eventueel faxnummer) en e-mail adres 
4. belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst; 
5. prijs van het goed of de dienst, alle belastingen inbegrepen; 
6. leveringskosten; 
7. de manier van betaling en hoe de levering of uitvoering van de overeenkomst 
zal worden uitgevoerd; 
8. het bestaan van een bedenktermijn (met uitzondering van een aantal 
producten); 
9. kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, 
wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; 
10. geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; 
11. waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van 
overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. 
12. wanneer ingeschreven in het handelsregister, het inschrijvingsnummer 
13. wanneer de activiteit aan een vergunningsstelsel valt, de gegevens van de 
toezichthoudende autoriteit  
14. gereglementeerde beroepen: voor een overzicht van in het Verenigd 
Koninkrijk gereglementeenr beroepen en de eisen waaraan voldaan dient te 
worden, zie http://www.europeopen.org.uk/index.asp?page=12  
15. BTW identificatienummer 
16. prijsaanduiding waarbij duidelijk aangegeven is of belasting en leveringskosten 
zijn inbegrepen. 
17. de verschillende technische stappen om tot het sluiten van een overeenkomst 
te komen  
18.  herstelmogelijkheden waarmee invoerfouten opgespoord en gecorrigeerd 
kunnen worden 
19. de algemene voorwaarden 
20. de talen waarin het contract gesloten kan worden 
 
Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling 
De leverancier bevestigt zo snel mogelijk via de elektronische weg de ontvangst 
van een bestelling. Een bestelling en ontvangstbewijs worden geacht te zijn 
ontvangen wanneer ze voor beide partijen toegankelijk zijn.  
 
Herroepingrecht  

Het herroepingrecht (of bedenktermijn) voor het terugsturen van de goederen of 
diensten is het Verenigd Koninkrijk 7 dagen. Dit termijn voldoet aan het Europese 
recht. De consument kan dan de overeenkomst herroepen zonder betaling van een 
boete en zonder opgave van redenen. Alleen de kosten voor het rechtstreeks 
terugzenden van de goederen kan aan de consument worden gerekend. De 
terugbetaling moet zo spoedig mogelijk aan de consument worden uitgevoerd en 
maximaal binnen 30 dagen.  
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Uitgezonderd van dit herroepingrecht zijn de volgende producten en diensten:  
- voor diensten die zijn begonnen voor het einde van het  
   herroepingstermijn van 7 dagen 
- voor goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan  
   schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen vat  
   heeft  
- voor producten die snel bederven of verouderen of zijn gemaakt volgens  
   de specificaties van een consument of die een duidelijk persoonlijk  
   karakter hebben. 
- levering van audio- en video-opnamen en computerprogramma's  
   waarvan de verzegeling door de consument is verbroken 
- levering van kranten en tijdschriften 
- diensten van weddenschappen en loterijen 
 
Ingang van het bedenktermijn:  
Voor goederen: op de dag waarop de consument deze ontvangt (indien de 
verkoper aan de informatieverplichtingen heeft voldaan). 
Voor diensten: op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten (indien de 
verkoper aan de informatieverplichtingen heeft voldaan). 
 
Wanneer de verkoper niet aan de informatieverplichtingen heeft voldaan is een 
termijn van drie maanden van toepassing. De bedenktermijn wordt weer zeven 
werkdagen vanaf het moment dat alsnog aan de informatieverplichtingen wordt 
voldaan.  
 
Bedenktermijn bij het verstrekken van leningen voor goederen of 

diensten 

• indien de prijs van een goed of een dienst geheel of gedeeltelijk gedekt is 
door een door de leverancier verstrekte lening, of 

• indien de prijs geheel of gedeeltelijk gedekt is door een lening die aan de 
consument verstrekt is door een derde partij op grond van een 
overeenkomst tussen de derde en de leverancier, de leningsovereenkomst 
wordt ontbonden zonder boete, in geval de consument gebruik maakt van 
zijn recht om de overeenkomst te herroepen. 

 

De lidstaten bepalen op welke wijze de leningsovereenkomst wordt ontbonden. In 
het Verenigd Koninkrijk heeft de consument tot 14 dagen na ondertekening van de 
lening het recht de leenovereenkomst te ontbinden. 
 

Informatieverplichtingen na de levering van het product of dienst 
Nadat de verkoop is gesloten is de verkoper verplicht om de afnemer tijdig en 
uiterlijk bij de levering, schriftelijk of op een andere voor de consument 
toegankelijke manier, bijvoorbeeld via een document op te slaan van de website, 
de informatieverplichtingen van de verkoop toe te sturen.  
 
Daarnaast moet de volgende informatie verstrekt worden: 
1. schriftelijke informatie over de voorwaarden voor de bedenktermijn 
2. het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met 
zijn klachten terecht kan; 
3. informatie over bestaande after sales service en commerciële garantie; 
4. de voorwaarden voor ontbinding van de overeenkomst (zoals een abonnement), 
indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft. 
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Voorwaarden voor de levering van de goederen en diensten: 
Tenzij anders overeengekomen moet de leverancier de goederen binnen 30 dagen 
(te rekenen vanaf het moment dat de consument de bestelling heeft gemaakt), 
uitvoeren. 
Indien die niet lukt omdat het product of dienst niet beschikbaar is, moet de 
consument hiervan op de hoogte gesteld worden en moeten de bedragen die de 
consument eventueel al heeft overgemaakt, worden terugbetaald binnen 30 
dagen. In het Verenigd Koninkrijk mag de leverancier in geval dat het product niet 
leverbaar is, een goed of dienst van gelijke kwaliteit en prijs aanbieden (deze 
mogelijkheid moet wel vooraf zijn afgesproken).  
De kosten van terugzending zijn voor de leverancier 
 
Taalgebruik 

Het gebruik van talen voor overeenkomsten op afstand valt onder de bevoegdheid 
van de lidstaten van de Europese Unie 
 
Gebruik van welke taal voor overeenkomsten op afstand (contracten) 

Algemene voorwaarden en contracten die worden aangegaan tussen verschillende 
landen dienen in een taal te zijn die te begrijpen is voor beide contractpartijen. 
Voor een webwinkel in het Verenigd Koninkrijk betekent dit dat de Engelse taal de 
voorkeur heeft. 
 

Aanvullende eisen op het gebied van consumentenbescherming  

 

Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000  
Dit is een Engelse wet die voornamelijk de 97/7/EG regelgeving incorporeert. Dit 
houdt in dat online ondernemingen verplicht zijn om duidelijke informatie te 
verschaffen over de goederen die te koop worden aangeboden en dienen ze de 
klanten een bevestiging van aankoop te versturen. Daarnaast hebben 
consumenten de mogelijkheid om de aankoop te annuleren, zeven dagen na 
ontvangst van het product. Link naar extra informatie over de Consumer 

Protection (Distance Selling) Regulations 2000, hierin staan eisen met betrekking 
tot de precontractuele fase en contractuele fase.  
 

The Sale of Goods Act 1979 
Verplicht dat goederen die verkocht worden moeten voldoen aan hun 
omschrijving, van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het doel 
waarvoor ze zijn verkocht. 
 
Supply of Goods and Services Act 1982 
Verplicht dat diensten verricht dienen te worden met redelijk zorg en 
vakmanschap, binnen een redelijke termijn en redelijk prijs. 
 
Let op! 

Richtlijn 97/7/EG zal worden vervangen door richtlijn 2011/83/EU betreffende 
consumentenrechten. Deze richtlijn vormt tevens een aanvulling ten aanzien van 
de informatievoorschriften die in richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel 
zijn opgenomen. De morgelijkheid voor lidstaten om op hun grondgebied 
gevestigde dienstverleners additionele informatieverplichtingen op te leggen blijft 
bestaan.  
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Wijzigingen van de eisen op EU-niveau voor op afstand gesloten overeenkomsten 
zijn o.a.: 
• 14 dagen bedenktijd (artikel 9 herroepingrecht); 
• Webwinkelier verantwoordelijk voor schade tijdens transport (totdat goederen 

fysiek in handen zijn van de afnemer) en levering binnen 30 dagen (artikel 20 
en 18); 

• Eisen aan de informatievoorschriften van handelaar aan consument voor op 
afstand en buitenverkoopruimten gesloten overeenkomsten (artikel 6); 

• Invoering standaard annuleringsformulier (artikel 11, lid 3 en bijlage I, deel II). 
• Voor de tekst van de richtlijn, zie http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0083:NL:NOT 
Deze richtlijn is van toepassing op overeenkomsten gesloten na 13 juni 2014. 

 
BTW 

De hoogte van de BTW tarieven op producten blijft een zaak voor nationale 
overheden. Maar op Europees niveau is er geregeld dat bij afstandsverkopen de 
verkoper het Nederlandse BTW tarief in rekening mag brengen als het onder een 
bepaald drempelbedrag blijft (100.000 of 35.000 euro of overeenkomstig bedrag 
in nationale munteenheid). Gaat het bedrag erover dan wordt de buitenlandse btw 
aangehouden oftewel de btw van de andere lidstaat. Als het drempelbedrag niet 
wordt overschreden, kan ervoor gekozen worden om btw van de lidstaat waar de 
consument gevestigd is toe te passen. 
 
Het drempelbedrag voor internethandel met het Verenigd Koninkrijk bedraagt 
70.000 GBP 
 
Voor diensten gelden andere regels: over het algemeen zijn diensten belast met 
de btw in het land waar de opdrachtgever is gevestigd. Daarnaast regelt de 
opdrachtgever, i.p.v. de leverancier,  de btw met de nationale belastingsdienst. 
Enkele uitzonderingen hierop zijn o.a. diensten met onroerend goed, 
personenvervoer, kortdurend verhuur van vervoersmiddelen en diensten met 
culturele activiteiten. 
 
In het Verenigd Koninkrijk bestaan drie btw-tarieven: 
• Normaal tarief: 20 procent 
• Gereduceerd tarief: 5 procent 
• Nultarief. 
 
BTW tarieven in het Verenigd Koninkrijk 

-  standaard VAT tarief van 20% 
o merendeel van de diensten en goederen die worden aangeboden. 

-  reduced tarief van 5% 
o VB:gas;elektriciteit. 

-  zero-rate tarief van 0%  
o VB:voeding; boeken, magazines en kranten;kinderkleding. 

-  volledige uitsluiting van VAT 
VB:kansspelen; kredietinstelling; financierinstellingen; 
verzekeringen; sport; onderwijs; overheid gefinancierde 
beroepsopleidingen; ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
begrafenisondernemingen; land verkoop,verhuur en lease; 
gezondheidswerkers. 

 
Meer informatie over de Btw-tarieven is te vinden via de Britse belastingdienst: 
http://www.hmrc.gov.uk/vat/start/introduction.htm#4  
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Europese wetgeving etikettering consumentengoederen: 

In de Europese Unie wordt het taalgebruik geregeld door verscheidene 
communautaire wetgeving. Zo wordt in bepaalde Europese wetgeving, zoals 
voedingsmiddelen, expliciet verwezen naar de taal. Bij andere producten, zoals 
bijvoorbeeld producten die onder de EMC en laagspannings richtlijn vallen 
(elektronische producten), wordt in de Richtlijn niet expliciet verwezen naar de 
taal. De nationale wetgeving is dan van toepassing en de richtlijn algemene 
productveiligheid.   
 
De Europese Commissie heeft een mededeling opgesteld met daarin een overzicht 
van de nationale en communautaire regelingen ten aanzien van het taalgebruik op 
het gebied van de consumentenvoorlichting. Daarbij gaat het om: 

• de etikettering 
• gebruiksaanwijzingen 
• montage-instructies; 
• waarschuwingen ten aanzien van het gebruik; 
• alle waarschuwingen die tot doel hebben om de eindgebruiker van een 

product of dienst voor te lichten.  
Meer informatie over en de tekst van deze mededeling kunt u vinden op de 
website Scadplus van de Europese Commissie: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32036
_nl.htm 
 
Wetgeving etikettering consumentengoederen bij verkoop op afstand 
Alle producten die gericht zijn tot de markt in het Verenigd Koninkrijk moeten 
minimaal in de Engelse taal zijn gelabeld. Buiten de Europese wetgeving bestaan 
in het Verenigd Koninkrijk speciale vereisten met betrekking tot labelen van 
producten binnen de volgende sectoren: 

-  Goud, zilver, platinum en palladium 
- Schoenen moeten minimaal de volgende informatie bevatten 

• Materialen 
- Voedingsmiddelen moeten minimaal de volgende informatie bevatten 

• Naam 
• Ingrediënten 
• Houdbaarheidsdatum 
• Bewaar instructies 
• Fabrikant/ Distributeur 
• Land van herkomst 

- Tabak 
 
Speciale verplichtingen en belemmeringen  
In het Verenigd Koninkrijk bestaan er geen special vereisten met betrekking tot de 
uitverkoop. 
 
Bescherming persoonsgegevens 
De regels voor bescherming van personen in de omgang met persoonsgegevens 
zijn opgenomen in de Richtlijn 95/46/EG.  
Er zijn strenge eisen voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. 
Lidstaten moeten een nationaal onafhankelijk orgaan oprichten voor de 
bescherming van deze gegevens. De bescherming van personengegevens geldt 
voor zowel gegevens in, bijvoorbeeld, een klantendatabase als persoonsgegevens 
op traditionele papieren bestanden en documenten.  
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Richtlijn 2002/58/EG is een aanvulling op deze richtlijn en gaat over de omgang 
met persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie. De richtlijn bevat 
regelgeving die de gebruikers vertrouwen moet bieden. Daaronder valt het verbod 
op spam, het stelsel van voorafgaande toestemming van de gebruiker (opt-in) en 
een regeling inzake de installatie van cookies. 
Een uitleg over deze richtlijnen is hier te vinden: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framewor
k/l24216a_nl.htm 
 
Voorwaarden en rechten m.b.t. privacygegevens 
• Persoonsgegevens mogen door internetaanbieders slechts met de toestemming 

van de consument gebruikt worden. Bepaalde basisgegevens over 
communicatieverkeer worden wel opgeslagen; 

• De eigenaar moet de consument mededelen welke gegevens er over hem of 
haar zijn opgeslagen. De consument heeft het recht om verwijdering van 
persoonlijke gegevens te vragen aan de eigenaar van de webwinkel. Hierop 
gelden wel enkele uitzonderingen (zie:   
http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/1-iii-a/index_nl.htm ) 

 
Locatiegegevens en verwerkte verkeersgegevens van abonnee en geregistreerde 
gebruikers moeten bewaard worden. In het Verenigd Koninkrijk schrijft de 
bescherming persoonsgegevens niet een bepaalde minimum of maximum termijn 
voor aangaande het behoud van persoonlijke gegevens. In plaats daarvan wordt 
gezegd dat, persoonsgegevens die worden verwerkt voor welk doel dan ook, niet 
langer te bewaren dan noodzakelijk is 
Voor privacyplichten van de aanbieders, zie: 
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.l1=1073861197&r.l2=10744
48560&r.s=tl&topicId=1074002278  
 
Volgens de Data Protection Act heeft de consument het recht van inzage in zijn 
opgeslagen persoonsgegevens. Verder heeft de consument ook het recht om alle 
persoonlijke opgeslagen informatie als het foutief of misleidend is te corrigeren. 
 
• Een internetwinkel kan een consument nooit verplichten om alle gewenste 

informatiegegevens te verstrekken. Geef duidelijk in het privacybeleid van de 
webwinkel aan welke gegevens gevraagd worden en voor welke doeleinden; 

• U bent als verkoper verplicht om uw naam, adres, contactgegevens, 
registratiegegevens van de Kamer van Koophandel en uw btw-tarief op een 
goede toegankelijke manier beschikbaar te stellen op uw website.   

• Creditcardnummers vallen onder persoonsgegevens en zijn dus beschermd 
onder EU- wetgeving; 

• Let op: De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is niet op alle websites 
van toepassing die in Europa toegankelijk zijn. 

 
Do's and don'ts en aanvullende informatie 
 
Britten hechten heel veel waarde aan producten en bedrijven die lokaal zijn. De 
beredenering van de Britten is dat lokale producten van betere kwaliteit zijn in 
tegenstelling tot producten uit het buitenland. Het is dan belangrijk dat een 
webshop in goed Engels is opgesteld en het liefst gebruik maakt van een lokale 
internet domeinnaam .co.uk. Door te kiezen voor een lokale domeinnaam laat 
men commitment zien. Hetzelfde geldt als de webwinkel een lokaal 
telefoonnummer heeft, dit straalt meer vertrouwen uit. 
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De grootste angst van Britten met betrekking tot online aankopen is dat de 
webwinkel niet veilig is en dat de creditcard en persoonlijk gegevens niet veilig 
worden opgeslagen. Bij de keuze van een betaalmethode voor een webshop is het 
beter om te kiezen voor een betalingsverwerker die bekend is bij de Britten. 
Doordat de Britse online e-tail markt de grootste is binnen Europa en de Britse 
consumenten een van de actiefste zijn, wordt er hoge kwaliteit verwacht en is de 
consument kieskeurig. Vandaar dat men zich kan onderscheiden op de volgende 
punten: 
 
• Zorg voor een snelle reactie via e-mail, het opstellen van een automatisch 

antwoord dat een vraag in behandeling is, is een must. 
• Een snelle afhandeling van negatieve feedback kan een positief effect hebben 

en is gratis positieve reclame voor de winkel. 
• Customer participation, dit houdt in dat een webwinkel de mogelijkheid moet 

hebben om ‘reviews’ toe te voegen en of een forum kan hebben waar 
consumenten over producten kunnen discussiëren. Een goed voorbeeld van een 
de van grootste webwinkels in het Verenigd Koninkrijk die dit doen is 
Amazon.co.uk  

• Social media is een goed medium om de webwinkel onder aandacht te brengen 
en te zorgen voor ‘inbound marketing’. Het is heel belangrijk om deze social 
media in de gaten te houden voor kritiek en of feedback. Zodra hiervan sprake 
is, is het belangrijk om snel, begripvol en persoonlijk te reageren. Het niet 
oppakken van negatieve feedback die binnenkomt via social media kan een heel 
negatief effect hebben, omdat de verspreiding hiervan snel gaat. 

• Bij het verzenden van de producten vanuit Nederland naar het Verenigd 
Koninkrijk is het belangrijk om een realistische verzendtermijn aan te geven, 
track and trace verzending heeft de voorkeur. Daarnaast hoe breder de 
verzendmethoden des te beter. 

 
Om de eigen webwinkel onder de aandacht te brengen bij Britse consumenten kan 
er gekozen worden voor affilate marketing. Dit houdt in dat een andere winkel een 
kleine provisie krijgen zodra ze consumenten verwijzen naar de eigen webwinkel. 
Ter voorbeeld, de grootste webwinkel in het Verenigd koninkrijk (Amazon) heeft 
een affilate programma - https://affiliate-program.amazon.co.uk 
Meer informatie: 
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.l1=1073861197&r.l2=10738
66263&r.s=tl&topicId=1075387751  
 
Enkele relevante websites voor meer informatie 

• Branchevereniging Ínteractive Media in Retail Group: www.imrg.org 
• Branchevereniging 'The Internet Services Providers' Association: 

http://www.ispa.org.uk/ 
• Forum voor Internet Service Providers: www.ispreview.co.uk 
• Toezichthouder Britse communicatie-industrie: www.ofcom.org.uk  
• Business Link: 

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.l1=1073861197&r.s=tl&to
picId=1073866263  

• The Office of Fair Trading: www.oft.gov.uk  
• Trading Standards office: www.tradingstandards.gov.uk  
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Meer informatie 

 

Heeft u nog vragen over het openen van een webwinkel voor de Britse markt? 
Neem dan contact op met: 
 
Agentschap NL / NL EVD Internationaal / Divisie Informatie & Advies 
Irene Pedro, marktadviseur Verenigd Koninkrijk 
E: frontofficeinternationaal@info.agentschapnl.nl 
T: 088 602 80 60 
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Nederlandse handelsposten die u kunnen 
helpen bij het zakendoen. Op alle posten werkt Nederlandstalig personeel. Neem 
dan contact op met:  
 
• Economische afdeling van de Nederlandse ambassade te Londen 

Contactpersonen: Bram van der Veen en Tessel van Essen. 
38 Hyde Park Gate 
London SW7 5DP 
Verenigd Koninkrijk 
Telefoon: +44 20 7590 3256 
E-mail: lon-trade@minbuza.nl  
 

• Netherlands Business Support Office (NBSO) Manchester 
Contactpersonen: Angelique Meyer en Damian Willems 
Centurion House, 11th floor 
129 Deansgate 
Manchester, M3 3WR 
Telefoon: +44 (0)161 834 6033  
E-mail: info@nbso-manchester.co.uk 
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