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Buitenlandse leveringen
De kans is groot dat je met een webshop ook klanten trekt van buiten Nederland. In het geval van zakelijke
leveringen naar een EU-land zal je naast opgaaf op de BTW-aangifte, dit ook apart aan moeten geven in een
zogenaamde ICP-aangifte. Voor leveringen aan een niet-EU land gelden weer andere regels.
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Retouren

Grip op openstaande posten

Denk goed na over je voorraad

Niemand is een webwinkel begonnen om producten terug te krijgen, toch vormt dit een belangrijk
onderdeel van de dagelijkse praktijk: klanten bestellen bijvoorbeeld meerdere maten van een artikel en
verwachten dat ze diegene die niet voldoen kosteloos kunnen terugsturen. Goederen die retour komen
hebben gevolgen voor de omzet, btw-aangifte en de voorraadpositie. Wat doe je met het betaalde bedrag?
Stort je het geld terug of verstrek je een tegoedbon. Denk hier goed over na en richt je proces hierop in.

Als in de webshop het aantal verkooptransacties toeneemt zien wij vaak dat ondernemers de grip op hun
administratie kwijtraken. Welke klanten hebben er al betaald? Welke klanten hebben er nog geld van mij
tegoed? Als dit niet secuur wordt bijgehouden loop je al snel kans het overzicht kwijt te raken.

Het klinkt logisch dat je zoveel mogelijk voorraad wilt aanhouden om geen ‘nee’ te hoeven verkopen. Maar
een grote voorraad kost veel geld, niet alleen voor de producten zelf maar ook de kosten voor opslag
(magazijn), kans op breuk, over de datum en uit de mode raken van de artikelen. Daarom kan het een
overweging zijn om te gaan werken met ”dropshipment”: online verkopen zonder voorraad. Het artikel wordt
daarbij rechtstreeks van je leverancier naar de klant gestuurd. Verminder het risico op ‘nee’-verkoop maar
wel vaak lagere marges.

Fouten in de BTW verwerking
Orders in webshops zijn vaak complexer dan transacties in een fysieke winkel. Naast de verkoop van
goederen kan er sprake zijn van verzendkosten, commissie aan derden of bijvoorbeeld kortingsvouchers.
Omdat deze vaak ook aparte BTW-tarieven hebben, loop je al snel de kans dat deze niet correct worden
verwerkt op je verkoopfactuur of BTW-aangifte.

Je hebt als onderneming de informatieplicht om bezoekers te vertellen wat je met hun achtergelaten
gegevens doet. Het makkelijkste is om dit via een zogenaamd privacy statement te doen. Hierin neem je op
welke gegevens je verwerkt en met welk doel. Daarnaast geef je hier ook aan hoe lang je deze gegevens
bewaart en of je gegevens verstrekt aan derden. Voorbeeld: een klant maakt twee jaar geen gebruik meer
van zijn account voor de webshop, wordt zijn account inclusief alle gegevens dan door jou verwijderd ? 

Maak je webshop AVG-proof
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