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Dropshipping Handleiding FAQ

Dropshipment bij VehGro B.V.
U heeft een (startende) webshop en bent gevestigd een van deze landen:
België

Frankrijk

Oostenrijk

Denemarken
Duitsland

Italië
Nederland

Spanje

maar
•
•
•

u wilt u volledig focussen op marketing en sales?
u hebt geen tijd/middelen om u om inkoop, opslag en logistiek te bekommeren?
of u wilt producten in eigen merk dropshippen?

Wij helpen u graag vooruit!
Voordelen van dropshipment
•
•
•
•
•
•
•
•

U wordt geheel ontlast in het logistieke proces.
U hoeft geen eigen voorraden aanhouden.
U kunt zich volledig concentreren op marketing en verkoop.
U bent altijd flexibel.
U heeft geen inkooprisico.
Wij kunnen alle producten, die we op onze website aanbieden dropshippen.
Wij versturen de bestellingen met Track en Trace in uw eigen bedrijfskleur.
Wij rekenen zeer geringe extra kosten voor dropshipment.

Kan ik Private Label Producten dropshippen?
Ja, dat kan. Hiervoor dient u dan wel eerst een aanvraag private Label product te starten. Het
proces voor dropshipment in combinatie met private label wijkt ook iets af van de standaard.
Zie hiervoor het separate aanvraagformulier op https://www.vehgroshop.nl/private-label/
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Dropshipping Handleiding FAQ
Hoe gaat dropshipment in zijn werk?
Dropshipment bestellingen verlopen op dit moment semiautomatisch*):

Stap 1: Aanmelden als klant
U meldt zich aan als klant in onze webshop.

Stap 2: Dropshipment dienst aanvragen
Vervolgens opent u via de knop hieronder de aanmeldpagina van onze Dropshipment dienst.
Vult het formulier in, zodat wij de benodigde gegevens ontvangen.

Deze knop staat ook nog aan het einde van dit document zodat u eerst alles rustig kunt doorlezen.

Belangrijk is ook dat u daarin aangeeft in welk systeem uw webshop is gebouwd. Wij kunnen ons
verzendsysteem (Sendcloud) eenvoudig koppelen met onder meer de volgende webshopsystemen:

WooCommerce (wordpress)

EasyWebshop

CCV Shop

Shopify

Lightspeed

Shopware (5, 6, SE)

Magento

Oxid (4, 6)

Mijnwebwinkel

Starteenwinkel

Wij sturen u dan een Dropshipment overeenkomst**

Stap 3: Inrichten
Wanneer wij de ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, neemt ons E-commerce team contact
met u op.
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•

•
•

•

Zij zetten uw klantaccount om in een dropshipment account. Het inkoopvoordeel*** dat u daarbij
krijgt is voor beginnende dropshipment klanten 25%. Ze verzorgen ook de verdere inrichting aan
onze kant en de koppeling van uw systeem met ons verzendsysteem.
Zij zorgen er verder samen met uw webshop developer voor, dat de pakbonnen van uw
klantbestellingen (automatisch) naar ons worden gestuurd.
Het E-commerce team levert ook de XML-productfeed (zie bijlage 1) aan. Die kunt u gebruiken
om onze producten in uw webshop op te nemen. In de bijlage staat een overzicht van de
gegevens die u in de feed terug zult vinden.
Zij adviseren u echter niet over hoe die feed gekoppeld moet worden met uw systeem. Daarvoor
hebt u uw eigen webdeveloper nodig.
Tenslotte testen ze met een aantal testorders of de gegevens allemaal goed doorkomen.

Als alles goed staat ingericht kunt u beginnen met de verkoop van onze producten via uw webshop.
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Stap 4: Het dropshipment orderproces
•

De klantorder komt binnen in uw webshop. U stuurt de pakbon (al dan niet automatisch) door
naar dropshipment@vehgro.com. Hiervoor geldt: Pakbon vóór 15:00 uur bij ons, zelfde dag
verstuurd. Deze tijden zullen in de toekomst worden verbeterd.

•

Wij picken de order, printen het reeds in Sendcloud aangemaakte verzendlabel uit en verzenden
vervolgens de bestelling samen met uw pakbon naar de klant.

•

De klant ontvangt rechtstreeks de track & trace code op het opgegeven emailadres. Dankzij de
koppeling met uw webshop heeft Sendcloud de track & trace code ook aan de order gekoppeld in
uw webshop.

voorbeeld van een track & trace pagina met bedrijfslogo en kleurstelling van de dropshipment klant.
Wij kunnen deze voor u ook instellen in uw basiskleur en met uw logo.
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Stap 5: Facturatie
•

U draagt zelf zorg voor de financiële afwikkeling met uw klant voor de orders. U bepaalt ook zelf
uw verkoopprijzen en de wijze waarop u onze handlingskosten verrekend.

•

Maandfacturatie
Facturatie vanuit Vehgro B.V. geschied op maandbasis.
- Aan het einde van elke maand ontvangt u een verzamelfactuur (zie bijlage 2) voor alle
geplaatste bestellingen.
- Hierop zit een korte betaaltermijn (8 dagen), omdat er reeds gemiddeld twee weken is
verstreken sinds de uitlevering van de bestellingen.
- Bij toenemende orderfrequentie zullen we in overleg ook de facturatiefrequentie
verhogen.

•

Overschrijding:
Wanneer de maandfacturen niet tijdig betaald worden, houden we de borg in. Zodra de borg is
verbeurt wordt de koppeling met uw webshop uitgezet en worden er geen bestellingen meer
aangenomen.
Ons verkoopteam zal dan contact met u zoeken om de dropshipmentovereenkomst te bespreken.

•

Restitutie Borg:
Wanneer na beëindiging van de samenwerking er geen openstaande posten zijn en er geen
historie van betalingsoverschrijding is, wordt de borg gerestitueerd.
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Wat zijn de kosten**** voor dropshipment?
Opstartkosten:
De installatiekosten van de dropshipment koppeling bedragen eenmalig € 195,Daarvoor koppelen we uw webshop aan ons verzendsysteem, richten we uw track & trace
pagina’s in, creëren we uw specifieke verzendlabel en sluiten we uw klantaccount aan op ons
interne dropshipment proces. Tevens geven we u de beschikking over onze XML-productfeed,
zodat u daarmee uw webshop met onze producten kunt vullen.

Borg:
Omdat onze dropshipment oplossing werkt op basis van maandelijkse facturatie, kopen
dropshipment partners direct op rekening in. Een nieuwe dropshipment samenwerking kan
daarom alleen starten na betaling van een borg t.w.v. € 300,De borg wordt bij beëindiging van de samenwerking weer teruggestort, mits aan de voorwaarden
is voldaan.

Handelingskosten pakketten:
Per pakket rekenen we de volgende fee voor opslag, handling (verpakken en verzenden) en
administratieve afhandeling. (volgende pagina)
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Geïnteresseerd geraakt?
Vraag dan nu online onze dropshipment dienst aan!

*)

Een API-koppeling is momenteel nog niet beschikbaar. Wordt binnenkort verwacht.

**)

Op een Dropshipment overeenkomst zijn onze Algemene voorwaarden en condities van toepassing.

***)

Marge op basis van de standaardprijzen in onze webshop (voor niet geregistreerde klanten). Verkoopprijzen zijn echter
vrij, waarmee de daadwerkelijke marge door de Merchant bepaald wordt.

****)

Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW
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Bijlage 1. Uitleg XML-feed
Een XML-feed is link naar een tekstbestand dat automatisch door onze webshop wordt
gegenereerd. Dit tekstbestand bevat alle belangrijke gegevens die nodig zijn om een product
technisch correct aan te leggen in uw webshop.
Elk product dat beschikbaar is voor dropshipment is aanwezig in deze feed.
Van elk product zijn de volgende gegevens opgenomen in de XML-feed:
Veld
sku

Uitleg
Ons artikelnummer van het
product
ean
De EAN-code van het product
title
De titel van het product
image_link
Link naar de hoofdafbeelding
van het product
additional_
Links naar eventuele additionele
imagelinks
afbeeldingen
sales_unit
Verkoopeenheid van het
product (100 gram, 1 kg, etc)
price
De standaard consumenten
verkoopprijs. (Je richtprijs)
vat
De BTW-code van het product
brand
De merknaam van het product
availability
Beschikbaarheid v/h prduct
gewicht-kg
Gewicht v/h product (in kg)
(berekening van verzendkosten)
stock
Onze actuele voorraad van het
product
specificatie
Link naar een specificatieblad
(pdf-document) van het product
item_group_id Systeemtechnische code (voor u
niet van belang)
categories
Productcategorie

Voorbeeld
900025

Stevia Extract Vloeibaar 100ml
stevia-fluid-all.jpg
draaidop-stevia-vloeibaar.jpg
stevia_vloeibaar_flesjes.png
100 ml
6.80
BTW Laag (9%)
Steviahouse
in stock
0.200000
423
Stevia_Extract_Fluid.pdf
3476
Kruiden en Specerijen,
Superfoods, Supplementen,
Natuurzouten, etc.
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Bijlage 2. Voorbeeld verzamelfactuur
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