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EXECUTIVE SUMMARY



Het UPS Europe Pulse of the Online ShopperTM-onderzoek van 2017 analyseert het winkelgedrag van klanten van vóór een 
aankoop tot na levering. Het onderzoekt wat hedendaagse klanten motiveert en biedt retailers advies over hoe ze uitdagingen 
kunnen overwinnen en ongekende mogelijkheden kunnen benutten.

Dit resultatenrapport is in twee delen georganiseerd. In deel 1 kijken we naar de drijfveren voor onlinewinkelgedrag en in deel 2 
geven we inzicht in de drijfveren voor klanttevredenheid en klantenbinding naar een aankoop toe. 
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Europese onlineklanten kopen wereldwijd, doen aankopen op mobiele 
apparaten en vertrouwen op onlinemarktplaatsen
Het internet heeft van winkelen echt iets mondiaal gemaakt, waardoor retailers hun producten aan klanten over 
de hele wereld kunnen aanprijzen en verkopen. Tegelijkertijd zijn klanten steeds meer technologisch onderlegd, 
hebben ze hun onlinekoopvaardigheden aangescherpt en hebben ze geleerd hoe ze overal ter wereld de beste 
prijs kunnen vinden. Het gebruik van smartphones voor onderzoek en aankopen komt steeds vaker voor en 
het garanderen van een positieve gebruikerservaring kan retailers belonen met een grotere klanttevredenheid 
en klantenbinding. Dit biedt mogelijkheden voor zowel kleine als grote retailers. Europese shoppers waarderen 
beide soorten retailers in hun zoektocht naar een uniek product, van de hoogste kwaliteit en met de beste prijs. 
Zoekmachines en onlinemarktplaatsen bieden internationale retailers meer zichtbaarheid en stellen bedrijven 
overal in staat om nieuwe klanten op markten over de hele wereld te bereiken. Om in deze nieuwe omgeving te 
kunnen slagen, moeten retailers evolueren en consumenten bieden wat ze willen, wanneer ze het willen en waar 
ze het willen. Bij UPS hebben we het onze missie gemaakt om retailers te helpen net zo gemakkelijk zaken te doen 
over de internationale grenzen heen als in de stad.
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Wereldwijde retail
Zeven op de tien Europese onlineshoppers hebben al een aankoop bij een internationale retailer buiten hun thuismarkt gedaan, en 
de twee belangrijkste redenen daarvoor zijn betere prijzen en de zoektocht naar een specifiek merk of product. Het internet heeft het 
speelveld genivelleerd, waardoor retailers op verschillende geografische locaties met klanten in contact kunnen komen en klanten 
ertoe kunnen aanzetten de sprong naar aankopen buiten hun thuismarkt te maken. De Europese consumenten zijn internationaal 
ingesteld en bereid om van overal ter wereld onlineaankopen te doen, zolang er aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan. 
De twee belangrijkste overwegingen bij het doen van een internationale aankoop zijn de betaalveiligheid en de totale kostprijs van 
de bestelling, inclusief invoerrechten en heffingen.

BELANGRIJKSTE OVERWEGINGEN BIJ HET DOEN VAN EEN 
INTERNATIONALE AANKOOP: (% BELANGRIJK)

71%
van de Europese onlineklanten 
heeft al een aankoop bij een 
internationale retailer gedaan

73%
57%

een aankoop bij een retailer in Europa gedaan
een aankoop bij een retailer buiten Europa gedaan

Belangrijkste redenen om bij 
internationale retailers te winkelen

Daarvan heeft: Internationaal is 
de prijs beter

De merken of producten 
die ik leuk vind, zijn 

in mijn thuisland niet 
verkrijgbaar 

Ik wil iets unieks dat 
enkel internationale 

verkopers hebben

totale kosten 
van de 

bestelling 
inclusief 

invoerrechten 
en heffingen 

worden 
duidelijk 

weergegeven

72%
alle prijzen 

zijn in de 
eigen valuta

63%
duidelijk re-
tourbeleid

63%
betaalveilig-

heid

75%
afleversnel-

heid

62%
gemak om te 
retourneren

62%

40%

39%

33%

Inleiding

Deel 1: Trends

Wereldwijde retail

Mobiel winkelen

Invloed marktplaats

Fysieke winkels

Belangrijkste bevindingen

Deel 2: Traject van de klant

Zoek- en aankoopdynamiek

Verwachtingen bij betaling

Leveringsbehoeften begrijpen

Retours in orde brengen

De rol van alternatieve 
aflever- en aanleverlocaties

Klanttevredenheid en 
klantenbinding

Retailinnovatie

Belangrijkste bevindingen

Hoogtepunten wereldwijd 
onderzoek

Methodologie



©2017 United Parcel Service of America, Inc.UPS Pulse of the Online Shopper™ 2017 5

Mobiel winkelen
Het winkelen op smartphones is aanzienlijk toegenomen: 43% van alle smartphonegebruikers heeft ooit al een aankoop op zijn of 
haar telefoon gedaan. Klanten gebruiken hun smartphones echter ook voor verschillende andere winkelgerelateerde taken, zoals 
het opzoeken van informatie over winkels, het volgen van leveringen en het zoeken naar producten. 72% van de klanten die al op 
zijn/haar smartphone een aankoop deed, is tevreden over zijn/haar winkelervaring. 26% van de smartphonegebruikers zegt van 
plan te zijn om in de toekomst vaker op een smartphone te winkelen. Al deze bevindingen geven aan dat de mobiele e-commerce 
klaar is voor verdere groei. Het is voor retailers daarom een must om op elk soort toestel een uitstekende winkelervaring te 
kunnen bieden. Smartphone-apps van retailers worden ook steeds populairder: 81% van de consumenten gebruikt ze.

Percentage smartphonegebruikers dat 
zijn/haar telefoon al heeft gebruikt om 
een aankoop te doen

Favoriete betaalmethodes van 
smartphoneklanten

Meest voorkomende activiteiten van mobiele 
klanten op hun smartphone of tablet

Functies op retailapps die mobiele klanten 
het belangrijkst vinden

2015 2017

43%
26%

lokaliseerde winkels of zocht 
winkelgerelateerde informatie

volgde de levering van een bestelling

vergeleek de prijzen van verschillende retailers

zocht informatie over producten alvorens naar 
een winkel te gaan

trok de voorraad in de winkel na

78%

78%

75%

72%

69%

Aanvaarding van 
betaalmethodes als 
Apple Pay of PayPal

Kwaliteitsvolle 
productfoto’s

Mogelijkheid om 
productrecensies 
te lezen

41%
42%

43%
 

Digitale betaalmiddelen 

Creditcard  
(Visa/MasterCard)

Pinpas

Overschrijving

Factuur

30%
28%

16%
10%

5%
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Invloed marktplaats
Gezien de groeiende invloed van zowel onlinemarktplaatsen met een uitgebreid aanbod als gespecialiseerde onlinemarktplaatsen, 
is het geen verrassing dat bijna alle onlineklanten aangeven dat ze al een aankoop op een onlinemarktplaats hebben gedaan. Een 
verdere stijging van het aantal aankopen op onlinemarktplaatsen lijkt onvermijdelijk, vooral omdat veel onlineklanten verklaren 
dat ze van plan zijn om in de toekomst ‘meer’ via dit kanaal te onderzoeken en te kopen. Verkopers moeten er echter rekening 
mee houden dat ze dezelfde normen als traditionele retailers moeten respecteren, waaronder een optimale klantervaring en 
klantenservice en een flexibel retourbeleid. Op de vraag waarom ze op een marktplaats winkelden in plaats van in een winkel, 
antwoordde 67% van de klanten betere prijzen en gaf 43% een uitgebreider productaanbod aan.

De belangrijkste redenen voor aankoop op een 
marktplaats in plaats van bij een retailer:

Toekomstig onderzoek-
gedrag marktplaatsen

Amazon en eBay zijn 
de twee belangrijkste 

marktplaatsen waarop in de 
onderzochte landen wordt 
gekocht, met uitzondering 

van Polen waar klanten een 
voorkeur hebben voor de 

lokale marktplaats Allegro.

Toekomstig koopgedrag 
marktplaatsen

Europa Polen

van de onlineklanten heeft al een aankoop op een 
marktplaats gedaan

96%

Toekomstig 
onderzoekgedrag 

onlinemarktplaatsen

minder
3%

hetzelfde
67%

meer
30%

minder
3%

hetzelfde
66%

meer
31%

Future Online 
Marketplace 

research 
Behavior

Less
3%

Same
67%

More
30%

minder
3%

hetzelfde
66%

meer
31%

gratis 
verzending of 
verzending 
met korting

41%

afleversnelheid
41%

betere 
prijzen

67%

totale kosten voor 
de aankoop inclusief 
verzendkosten en/
of belastingen

40%

uitgebreider 
productaanbod 

43%

53%
76%

43%
91%Amazon

EBay

Allegro

Zalando53%
76%

43%
91%Amazon

EBay

Allegro

Zalando
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Fysieke winkels
De meerderheid van onlineklanten (84%) is het erover eens dat winkelen in een fysieke winkel nog steeds een groot onderdeel 
van hun winkelervaring is. Producten kunnen voelen en aanraken werd door net iets meer dan de helft van de klanten gezien als de 
belangrijkste factor om te beslissen naar een fysieke winkel te gaan, en 50% zei dat ze een onmiddellijke behoefte wilde invullen. De 
belangrijkste redenen voor het verkiezen van een fysieke winkel boven een onlinemarktplaats zijn de kennis van de productkwaliteit 
en betere verkoopevenementen. Als we vroegen naar de belangrijkste aspecten bij de interactie met verkoopmedewerkers in de 
winkel, werden de verwerking van retours en een positieve betaalervaring het vaakst door klanten vernoemd.

Belangrijkste factoren voor de beslissing om 
naar een fysieke winkel te gaan in plaats van 
online te winkelen 
(% BELANGRIJK)

Om producten aan te raken en te voelen52%
Om een onmiddellijke behoefte in te vullen

Voor superieure klantenservice

Voor unieke producten

50%
47%
43%

VAN DE ONLINESHOPPERS VINDT 
HET FIJN ALS ONLINEWINKELS OOK 
FYSIEKE WINKELS OPENEN

30%
VAN DEGENEN DIE AL EEN ARTIKEL 
RETOURNEERDE, ZOU ARTIKELEN LIEVER 
AAN EEN FYSIEKE WINKEL RETOURNEREN

45%

BESCHOUWT WINKELEN IN EEN FYSIEKE WINKEL NOG STEEDS 
ALS EEN GROOT ONDERDEEL VAN HUN WINKELERVARING

84%

Belang van interacties met 
verkoopmedewerkers in de 
winkel 
(TOP 4)

Retours verwerken49%
Mogelijkheid om snel en juist 
te betalen

Kennis van de voorraad

Bereidheid om te helpen of een 
extra inspanning te leveren

48%
46%
41%
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Belangrijkste bevindingen

Retailers moeten een internationale mentaliteit en strategie 
aannemen. Het aanbieden van intelligente logistiek en 
bemiddelingsdiensten, volledige transparantie in de kosten 
en veilige betaaloplossingen is een must om van dienst te zijn 
voor internationale klanten.

Gezien hun invloed moeten retailers het bereik en de 
mogelijkheden van onlinemarktplaatsen voor hun bedrijf 
evalueren. Bij het aanbieden en verkopen van producten op 
marktplaatsen mogen retailers de klantenservice echter niet 
uit het oog verliezen.

Websites moeten op elk soort toestel correct worden 
weergegeven om tijdens onderzoek en aankopen een 
optimale klantervaring te bieden. Retailers moeten ook nagaan 
of apps een doeltreffende manier kunnen zijn om hun merk 
met klanten in contact te brengen en ze van dienst te zijn.

Fysieke winkels zijn nog steeds een groot onderdeel van 
retail. Retailers die zowel een website als fysieke winkels 
hebben, moeten ervoor zorgen dat al hun kanalen op 
elkaar afgestemd zijn en een inspirerende en doeltreffende 
klantervaring bieden.

Werk aan een naadloze 
winkelervaring via alle 
kanalen

Focus op 
internationale 
klanten

Denk eerst 
mobiel

Maak van 
marktplaatsen 
een mogelijkheid
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Behoeften invullen tijdens het traject van de klant
De convergentie van de e-commerce en de fysieke wereld zorgt voor een grote verschuiving in de manier 
waarop retailers hun producten aanprijzen, verkopen en leveren. Zoals we hebben ontdekt, strijden zowel 
nationale als internationale retailers om consumenten die internationaler ingesteld, mobieler en meer 
marktplaatsgedreven zijn. Om in deze dynamische markt te slagen, moeten retailers de verwachtingen, 
het winkelgedrag en de kanaalvoorkeuren van consumenten beter dan ooit kunnen begrijpen.

Dit deel van het rapport analyseert het gedrag van onlineklanten tijdens hun traject, van onderzoek vóór 
aankoop tot het koopproces en de verwachtingen na aankoop. De bevindingen tonen duidelijk aan dat 
gemak vaak een beslissende factor is en er met relevante en transparante informatie een aankoop gesloten 
kan worden - of die informatie nu te maken heeft met leveringsopties, verzendkosten, geschatte levertijd 
of het gemak om een product te retourneren.
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Zoek- en aankoopdynamiek
Efficiëntie is de drijvende kracht achter onlinezoekactiviteiten. Europese shoppers willen op zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk 
informatie over zoveel mogelijk producten vinden en onlinemarktplaatsen hebben zichzelf als de eerste halte voor klanten 
gepositioneerd: klanten beginnen hun zoektocht naar een product gemiddeld 32% van de tijd op een marktplaats. Het verlangen naar 
efficiëntie blijkt ook als we het koopgedrag via meerdere kanalen met dat via één kanaal vergelijken. Gemiddeld zoeken en kopen 
klanten 61% van de tijd via één enkel kanaal, wat toegeschreven kan worden aan het feit dat de online-ervaring voortdurend verbetert.

Initiële winkelzoekopdracht 
(% VAN ZOEKOPDRACHTEN)

Aankopen via één kanaal in vergelijking 
met via meerdere kanalen 
(% VAN AANKOPEN)

Belangrijkste factoren bij het zoeken naar en selecteren van producten online

zoekt online, 
koopt online

Via één kanaalVia meerdere kanalen

zoekt online, 
koopt in de winkel

zoekt online en in de 
winkel, koopt in de 

winkel

zoekt online en in de winkel, 
koopt online

zoekt in de winkel, koopt online 42%

61%39%

12%

9%

9%

9%

zoekt in de winkel, 
koopt in de winkel

19%

Gaat naar een zoekmachine

Gaat naar Amazon

Gaat naar een andere 
marktplaats dan Amazon

Gaat naar een 
prijsvergelijkingsmachine

Vraagt vrienden en 
familie om advies

Doorbladert fysieke catalogi 
of wekelijkse nieuwsbrieven

Bekijkt ideeën 
op socialemediasites

Bezoekt de winkel van 
de retailer persoonlijk

Gaat naar de app 
van een retailer Gaat naar de website 

van een retailer

20%

12%

12%

11%
4%

19%

6%

6%

5% 5%

GEDETAILLEERDE 
PRODUCTINFORMATIE

71%

PRODUCTPRIJZEN
76% PRODUCTKEUZE

67%
VERZENDKOSTEN

71%
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Verwachtingen bij betaling
Er zijn veel factoren die het afbreken van een aankoop en de dalingen van het succespercentage op een betaalpagina beïnvloeden 
maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is om klanten alles te geven wat ze nodig hebben om een weloverwogen, zelfverzekerde 
beslissing te nemen. Zeven op de tien klanten gaven aan dat ze het belangrijk vinden om een gratis verzendoptie te hebben als ze 
online betalen. Ook vonden ze het belangrijk om verschillende betaalmethodes en een gegarandeerde leveringsdatum te hebben.

Het belang van opties bij online 
betalen (top 5)

Gratis verzendmogelijkheden

Verschillende betaalopties 
hebben

Gegarandeerde leveringsdatum

Geschatte leveringsdatum 
vroeg in het proces melden

Verzendkosten vroeg in het 
proces melden

71%

62%

57%

56%

51%

Redenen voor het afbreken van 
een onlineaankoop (top 5)

De verzendkosten maakten de totale 
aankoopkosten duurder dan verwacht

Een artikel was niet op voorraad

De waarde van de bestelling was te laag 
om voor gratis verzending in aanmerking 

te komen

Was niet klaar om de aankoop te doen, 
maar wilde een idee van de totale prijs 

met verzending hebben

Betaaloptie van voorkeur 
werd niet aangeboden

47%

39%

38%

36%

35%

De meerderheid (88%) van de shoppers ondernam actie om voor 
gratis verzending in aanmerking te komen

kiest ervoor om in 
plaats van online in 

de fysieke winkel 
van de retailer te 

winkelen

23%
voegt artikelen aan 

de winkelwagen 
toe om voor gratis 

verzending in 
aanmerking te 
komen met de 

bedoeling om de 
artikelen te houden

37%
kiest de meest langzame 

leveringstijd die op de 
website van de retailer 

aangeboden wordt omdat 
deze gratis is

30%
zoekt online 

naar een 
promotiecode 

voor gratis 
verzending

27%
stelt de aankoop 

uit om op een 
aanbieding voor 
gratis verzending 

te wachten

23%
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Leveringsbehoeften begrijpen
Hoewel gratis verzending een belangrijk aspect voor onlineshoppers is, moeten retailers in het achterhoofd houden 
dat het aanbieden van snellere, betaalde verzendopties ook nog steeds belangrijk is - vooral wanneer de aankoop 
gedaan wordt voor aankomende gelegenheden zoals een reis of verjaardag en de bestelling dus op een specifieke dag 
geleverd moet worden. Over het algemeen geven Europese onlineshoppers blijk van een hoge mate van flexibiliteit 
als het om het wachten op hun bestelling gaat: als de verzending gratis is, is 60% van de klanten bereid om 5 dagen 
of langer te wachten. Klanten zijn bereid om voor hun verzending te betalen om verschillende redenen, zoals een 
aantrekkelijke productprijs - zelfs als verzending niet gratis is - of een snellere levering dan bij de gratis verzendoptie. 

Totale kosten van de bestelling waren nog steeds 
een koopje met de verzendkosten inbegrepen

Gratis verzending werd niet aangeboden 
en ik wilde het product

Ik had het sneller nodig dan dat het met 
gratis verzending geleverd kon worden

De korting die ik bij de retailer kreeg, was 
groter dan de verzendkosten

Ik had niet genoeg artikelen in mijn 
winkelwagen om aan het minimumbedrag 

voor gratis verzending te komen

44%

44%

28%

24%

22%

63%
VAN DE ONLINESHOPPERS IS 
GEÏNTERESSEERD IN VERZENDING NAAR 
EEN ALTERNATIEVE LOCATIE ALS DE 
KOSTEN DAARVOOR LAGER LIGGEN DAN 
DIE VOOR VERZENDING NAAR HUN THUIS

Bij aankopen bij nationale retailers

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

VAN HUN 
BESTELLINGEN

ONLINEKLANTEN 
GEBRUIKEN GRATIS 

VERZENDING 
GEMIDDELD VOOR

51%

Belangrijkste redenen om te beslissen 
voor verzending te betalen

36%
is bereid 5 dagen of langer 

te wachten als ze voor 
verzending betalen.

60%
is bereid 5 dagen of langer 
te wachten als verzending 

gratis is.
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Retours in orde brengen
De retourbeleidsregels zijn uitermate belangrijk voor 
Europese onlineshoppers: 64% neemt het retourbeleid 
door voordat hij/zij online een aankoop doet en 75% 
vindt gratis retours belangrijk bij de keuze van een 
onlineretailer. Een artikel naar de retailer terugsturen 
is de meest gebruikelijke manier om een artikel te 
retourneren, maar drie op de tien klanten brachten al 
een artikel naar een fysieke winkel terug. Dit gedrag 
biedt retailers bijkomende zakelijke mogelijkheden, 
want 64% van de klanten die een artikel naar een 
winkel terugbracht, deed tijdens dat bezoek een 
extra aankoop. 

Percentage klanten dat het afgelopen jaar 
een onlineaankoop retourneerde

Gebruikte methodes voor het retourneren  
van producten 

Elementen die bijdragen aan een 
positieve onlineretourervaring

75%
VAN DE ONLINESHOPPERS 
VINDT GRATIS VERZENDING 
BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN 
EEN ONLINERETAILER

VAN DE ONLINESHOPPERS 
NAM HET RETOURBELEID  
DOOR VOORDAT HIJ/ZIJ 
EEN ARTIKEL KOCHT

64%

VAN DE KLANTEN 
DIE EEN 
ONLINEAANKOOP 
NAAR EEN 
FYSIEKE WINKEL 
RETOURNEERDE, 
DEED EEN NIEUWE 
AANKOOP TIJDENS 
HET VERWERKEN 
VAN DE RETOUR

64%
Stuurde terug naar 

de retailer

Retourneerde naar 
een fysieke winkel

Gooide het 
product weg

Doneerde het 
product

77%

29%

10%

31%35%47%
Gratis 
retour-
zending

Een 
probleemloos 
retourbeleid 
'zonder 
bijkomende 
vragen'

Automatische 
terugbetaling 
op mijn 
bankrekening of 
creditcard zodra 
de retailer mijn 
retourzending 
heeft ontvangen

63%
NEE

37%
JA

3%
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De rol van alternatieve aflever- en aanleverlocaties
Flexibiliteit en gemak zijn beslissende factoren bij het leveren en retourneren van pakketten. 
Uit het onderzoek blijkt dat onlineshoppers 41% van hun bestellingen op een alternatieve afleverlocatie lieten 
bezorgen. Van degenen die een onlineaankoop retourneerden en hun artikelen liever naar de retailer terugstuurden, 
brengt 28% hun retours naar door de vervoerder erkende retailers als UPS AccessPointTM-locaties.

ONLINESHOPPERS GEBRUIKTE 
’VERZENDEN NAAR WINKEL’ 
EN 57% VAN HEN PLANT OM 
DAT IN DE TOEKOMST 'MEER' 
TE DOEN

1 op 4

ONLINEKLANTEN 
LATEN GEMIDDELD

VAN HUN 
BESTELLINGEN 
OP ALTERNATIEVE 
LOCATIES LEVEREN.

41%

Voorkeur als een retourartikel naar een vervoerder gebracht moet worden
(TOP TWEE VAN DEGENEN DIE EEN ONLINEAANKOOP RETOURNEERDEN EN RETOURS HET LIEFST NAAR RETAILERS 
TERUGSTUREN)

brengt de retour naar de door de 
vervoerder erkende retailer (bijv. 
UPS Access PointTM-locaties)

plant een afhaling van de retour 
thuis of op kantoor

28%

27%

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

Waar onlineklanten hun bestellingen het 
liefst laten leveren (% VAN BESTELLINGEN)

51%

27%

8%

7%

7%

Thuis

Erkende afhaallocatie, 
incl. kluizen

Werk

Fysieke winkel van 
retailer

Vriend/
familielid
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Klanttevredenheid en klantenbinding
Klanttevredenheid moet bij elke retailer centraal staan. Het is geen geheim dat het betaalproces bij het stimuleren van de 
klanttevredenheid een cruciale rol speelt - klanten zeggen dat de volgende vier factoren bij een onlinebetaling van belang zijn: gratis 
verzendopties (71%), verschillende betaalopties (62%), gegarandeerde leveringsdatum (57%) en verzendkosten vroeg in het proces 
melden (56%). Ledenprogramma’s zijn een andere succesvolle manier voor retailers om de klanttevredenheid te vergroten: 36% van 
de klanten beschouwt het getrouwheidsprogramma van een retailer als een belangrijke factor bij het online zoeken naar producten. 
De belangrijkste aspecten zijn de beloften van gratis verzending, snellere verzending en gratis retours.

Online

Fysieke 
winkel

81%

66%

Algemene tevredenheid over de 
winkelervaring (% TEVREDEN)

GRATIS VERZENDING

SNELLERE VERZENDING

GRATIS RETOURNEREN

SPECIALE KORTINGEN

LEVERING DEZELFDE DAG

71%

59%

53%

51%

42%

36%

beschouwt hun 
lidmaatschap van het 
getrouwheidsprogramma 
van een retailer als een 
belangrijke factor bij 
het online zoeken naar 
producten

Klanttevredenheid over de betaalervaring

Mogelijkheid tot gratis verzending

Mogelijkheid om de verwachte 
leveringsdatums voor de geselecteerde 

producten te zien

Betaalgemak  
(betaling in 1 of 2 kliks)

De mogelijkheid om het extra vereiste bedrag 
te zien om gratis verzending te bekomen

67%

67%

66%

61%

72 %
Alternatieve 
betaalopties

Heeft een getrouwheidsprogramma voor 
leden dat onlineklanten aantrekt
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Productinformatie 
krijgen

Producten 
bestellen

Retouretiket aanmaken 38%

37%

37%

Retailinnovatie 
Als we naar de toekomst kijken, is het duidelijk dat fysieke winkels 
een belangrijke - zij het veranderende - rol blijven spelen.
Veel klanten zien waarde in de nieuwe technologieën die voor 
fysieke winkels beschikbaar worden. 
Het gebruik daarvan, gecombineerd met de ervaring in de winkel, 
betekent dat retailers naar alle kanalen moeten kijken, niet alleen 
online. Evenementen in de winkel, festivals en speciale avonden 
enkel voor leden zijn een paar van de winkelervaringen die ervoor 
zorgen dat fysieke winkels aantrekkelijk blijven. Het is ook duidelijk 
dat consumenten de nieuwe ontwikkelingen in technologie 
aannemen: 40% vindt het gebruik van virtual reality om meubels 
en inrichting in huis te visualiseren aantrekkelijk, en meer dan 
een derde is comfortabel met het gebruik van chatbots voor 
eenvoudige winkeltaken, zoals het aanmaken van een retouretiket, 
het krijgen van productinformatie of het bestellen van producten. 
De toekomst komt eraan.

Succes van ervaringen in de winkel

Het succes van scenario’s 
in virtual reality

Niveau van comfort bij het gebruik 
van chatbots voor verschillende 
winkelervaringen

Appeal of Retail Store Experiences

Special member-only 
reception events with 

advanced preview of 
new products

In-store events
(e.g., fashion shows, 

celebrity appearances, 
new product 

introductions, etc.)

Event-driven 
retail 
environments 
(e.g. music and 
art festivals)    24%

22%

21%

TODAY
ONLY

Meubels en inrichting thuis 
visualiseren

40%

35%  
Het product virtueel 

proberen

35%  
Producten tot leven 

zien komen

Speciale 
evenementen enkel 
voor leden met een 
vooruitblik op nieuwe 
producten

Evenementen in 
de winkel  (bijv. 
modeshows, bezoeken 
van beroemdheden, 
introducties van nieuwe 
producten, enz.)

Onlinewinkels 
die fysieke winkels 
openen 

24%22%

24% 30%
ENKEL 
VAN-
DAAG
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Belangrijkste bevindingen

Focus op de gebruikerservaring
Om met marktplaatsen te kunnen 
concurreren en op zoek- en koopgedrag via 
één kanaal te kunnen afstemmen, moeten 
retailers ervoor zorgen dat de winkelervaring 
van klanten zo efficiënt en probleemloos 
mogelijk verloopt.

Bied een keuze voor verzending
Hoewel gratis verzending belangrijk is, moeten 
retailers ook een hele reeks leveringsopties 
bieden, inclusief premium en alternatieve levering. 
Klanten versoepelen hun verwachting van een 
snelle levering als ze internationaal winkelen.

Beloon trouw
Klanttevredenheid is essentieel om zowel 
trouw als herhaalaankopen te stimuleren. 
Denk er als retailer over na om een 
getrouwheidsprogramma in te voeren dat leden 
uitnodigt om gratis en sneller te verzenden en 
ervoor zorgt dat ze zich gewaardeerd voelen.

Zorg ervoor dat uw betaling betaald wordt
Retailers moeten zorgen voor een vlot betaalproces en 
onverwachte verrassingen voorkomen die tot het afbreken 
van een aankoop kunnen leiden. Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat er geen verborgen kosten zijn, dat er een verwachte 
leveringsdatum getoond wordt en dat er een gratis verzendoptie 
en verschillende betaalmethodes aangeboden worden.

Voldoe aan de verwachtingen voor retours
Een duidelijk en eenvoudig retourbeleid kan doorslaggevend 
zijn wanneer een klant voor een aankoop staat. Overweeg een 
gratis verzendoptie en, als u fysieke winkels hebt, bied dan de 
mogelijkheid om naar de winkel te retourneren omdat dit extra 
omzet en uiteindelijk bedrijfsgroei kan genereren.

Kijk naar de toekomst
Retailers zouden zichzelf ook moeten onderscheiden door 
nieuwe technologie aan te nemen en deze te erkennen 
als een manier om klanten betrokken te houden. Deze 
mogelijkheden, van robots tot virtual reality, kunnen 
klanten ertoe verleiden om winkels te bezoeken en kunnen 
zelfs de efficiëntie verhogen en kosten verlagen.
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Inzichten Global Pulse of the Online ShopperTM-onderzoek
Het UPS Pulse of the Online ShopperTM-onderzoek werd in 2017 in de VS, Europa en Azië uitgevoerd.  
Omdat retailers de mogelijkheden buiten hun thuismarkt willen benutten, is het een must om het gedrag en 
de voorkeuren van onlineshoppers in andere regio's te begrijpen. Dit is een kleine greep uit de wereldwijde 
onderzoeksresultaten om retailers te helpen slagen. 

71%

73%

96%

52%

67%

71%

63%

47%

32%

96%

54%

65%

74%

52%

55%

21%

98%

36%

83%

65%

71%

Europa VS Azië

Een aankoop bij een internationale 
retailer deden

Waarvan degenen die een aankoop 
bij een retailer in Europa deden 

Het afgelopen jaar een aankoop via 
een marktplaats deden

De hoeveelheid verzendmogelijkheden 
die aangeboden worden belangrijk 
vinden bij het zoeken en selecteren 
van producten online

Producten op een mobiel toestel kochten

Gratis verzending belangrijk vinden als ze 
online betalen

Interesse hebben in verzending naar 
alternatieve leveringslocaties met 
verlengde openingstijden tegen een 
verminderd tarief
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Methodologie
Het UPS Pulse of the Online Shopper-onderzoek evalueert de onlinewinkelgewoontes van 
klanten van vóór een aankoop tot na levering. Het onderzoek werd uitgevoerd in het derde 
kwartaal van 2017 en is gebaseerd op een enquête van comScore onder meer dan 6.400 Europese 
onlineshoppers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Alle 
respondenten deden ten minste twee onlineaankopen in een periode van drie maanden.

DEED

MEER DAN 7
AANKOPEN

DEED

2-3
AANKOPEN

Winkelfrequentie in een periode van drie maanden

40% 20%
DEED

4-6
AANKOPEN

40%
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Neem voor meer informatie contact op met:

Stefan Bueldt
PR en communicatie UPS 
sbueldt@ups.com

Sarah Barker
Onderzoeksverantwoordelijke comScore 
sbarker@comscore.com

comScore, Inc. (OTC: SCOR) is een toonaangevend platformonafhankelijk meetbedrijf dat publiek, 
merken en consumentengedrag overal nauwkeurig meet.
comScore fuseerde in januari 2016 met Rentrak Corporation om een nieuw model 
voor een dynamische, platformonafhankelijke wereld te creëren. Onze ongeëvenaarde 
gegevensvoetafdruk steunt op precisie en innovatie en combineert eigen digitale, tv- en 
filmintelligentie met uitgebreide demografische gegevens om het multiscreengedrag van 
consumenten op grote schaal te kwantificeren. Deze aanpak helpt mediabedrijven hun volledige 
doelpubliek te bereiken en stelt marketeers in staat om dat op een doeltreffende manier te doen. 
Met meer dan 3.200 klanten en wereldwijde aanwezigheid in meer dan 75 landen levert comScore 
de toekomst van meten. Ga voor meer informatie over comScore naar comscore.com.

UPS (NYSE: UPS) is een wereldleider in logistiek en biedt een breed gamma oplossingen aan, 
waaronder het vervoer van pakjes en vracht; het bevorderen van internationale handel en het 
inzetten van geavanceerde technologie om de zakenwereld efficiënter te kunnen beheren. UPS, 
met hoofdzetel in Atlanta, VS, bedient meer dan 220 landen en regio's over de hele wereld. U vindt 
het bedrijf online op ups.com of pressroom.ups.com en zijn bedrijfsblog op longitudes.ups.com. 
Volg @UPS_News op Twitter om UPS-nieuws meteen te ontvangen.

Over comScore

Over UPS

mailto:sbarker%40comscore.com?subject=
https://www.ups.com/us/en/global.page
https://www.pressroom.ups.com/pressroom/Home.page
https://longitudes.ups.com/
https://twitter.com/ups_news
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www.ups.com/onlineretail

Wat is uw grootste uitdaging bij het 
voldoen aan de behoeften van klanten 
en het leveren van de juiste logistiek en 

oplossing?

United Parcel Service Nederland BV.  
Kamer van Koophandel Amsterdam, Nr : 34089270 , BTW nr: NL 0077.26.892.B01. Statutair gevestigd: Zandsteen 22, 

 2132 MR Hoofddorp, Nederland.

© 2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het UPS beeldmerk en de kleur bruin zijn merken 
van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.
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