
 
Hoe zet je de producten ( of je diensten) in je webshop? 

Waarschijnlijk heb je de website al klaar en sta je nu voor de taak om je producten er in 

te zetten. 

Let wel, dit is geen klein klusje maar hangt af van wat je plannen zijn. 

Hoeveel producten wil je in je webshop zetten? Zijn het virtuele producten ( kunnen 

klanten het downloaden?)  of zijn het fysieke producten ( ga je het verzenden?). Hoeveel 

producten ga je invoeren, kun je de producten groeperen?  Heb je producten in variaties 

( denk aan verschillende kleuren, maten of uitvoeringen) 

Hoe complexer het is hoe meer (voorbereidend) werk nodig is. 

Het belang van structuur 

Belangrijk is een juiste structuur aanbrengen. Structuur is nodig voor de zoekmachine. 

Maar dat niet alleen. Het gaat om je bezoeker, die wenst makkelijk en overzichtelijk naar 

het gewenste product te navigeren en bestellen. Kortom alles voor de klant en 

gebruiksgemak! 

  

Producten in je webshop zetten, Uitleg in stappen 

1 je webshop gereed maken voor je producten 

2 maak een file van het assortiment 

3 product foto’s in je cvs file? 

4 alle producten naar je WordPress webshop uploaden 

  

De webshop gereed maken voor je producten 

Hoe maak je je website gereed voor je producten? 

Hier een stappenplan: 

Instellingen 

● stel je verzendopties in ( denk aan klanten die meerdere producten bestellen 

of bestellingen vanuit het buitenland) 

● doe de instellingen van WooCommerce ( welke valuta, voorraadbeheer Ja of 

Nee) 



● stel de juiste verkoopvoorwaarde op en vergeet ook niet wat er gebeurt in 

geval van retouren. 

Betaalmethode 

● maak een account aan bij  Mollie en installeer de plugin op je website   ( je 

kunt ook voor een andere Payment Service Provider kiezen) 

Productgegevens 

● definieer om welke soort producten het gaat en wat er allemaal aan gegevens 

en variaties bij het product hoort. Zie de link naar Woocommerce Dit is super 

belangrijk! Je kunt ook hier het template downloaden en vervolgens je 

producten er in zetten. 

● maak een file van het assortiment (link naar Woocommerce Product CSV 

Import Suite 

● of doe het  met een excel file en upload je Excel file naar je website database 

Productfoto’s in je cvs file? 

Hoe koppel je de product foto’s aan je cvs file? 

De productfoto’s in je cvs file kunt zetten, doe je zo zie video 

  

Alle producten naar je WordPress webshop uploaden 

Als je met de betaalde plugin werkt de WC Product CVS Import Suite is het vrij 

eenvoudig. Met een klik op de Import Product button -> Kies file en dat is het. 

Er zijn nog andere tools te gebruiken, waarvan dit de beste, meest gebruikte is:  Product 

Import Export for WooCommerce 

Heb ik wel of niet een webshop (nodig)? 

(GRATIS) kennis en informatie te downloaden? 

Kunnen jouw bezoekers waardevolle tips GRATIS downloaden? Waarschijnlijk nadat de 

bezoeker akkoord is om op je e-maillijst toegevoegd te worden. Je geeft iets je neemt 

iets. 

Downloadables kun je ook als producten zien. Klant kan een bedrag overmaken. Als je 

tot nu toe je info gratis hebt weggegeven kun je eens overwegen om vanaf nu een 

bedrag van een kop koffie te vragen: ☕ 3,50 euro. Best sympathiek, toch? 

https://mollie.com/
https://nl.wordpress.org/plugins/mollie-payments-for-woocommerce/
https://docs.woocommerce.com/document/managing-products/#section-17
https://docs.woocommerce.com/wp-content/uploads/2017/09/woocommerce-sample-products.csv
https://woocommerce.com/products/product-csv-import-suite/#
https://woocommerce.com/products/product-csv-import-suite/#
https://www.youtube.com/watch?v=IuL0vS0Tz0g
https://youtu.be/9kgLz-i5pjk
https://nl.wordpress.org/plugins/product-import-export-for-woo/
https://nl.wordpress.org/plugins/product-import-export-for-woo/


Welke diensten zijn  downloadable: 

● boek ( luisterboek) 

● handleiding, recept 

● stappenplan 

● kunst, tekeningen, foto’s 

● plattegronden (bouwproject), patronen (kledingstuk) 

● berekeningen 

● routekaart 

● samenvattingen 

● template PowerPoint presentatie, offerte, sales pitch, CV, sollicitatiebrief. 

● cadeaubon 

Boekbare producten of diensten. 

Heb jij een afspraak-module op je website maar geen betaalmogelijkheid. Dit kan heel 

efficiënt. 

Welke diensten zijn  online te boeken: 

● beauty, wellness en gezondheid. (kapper, masseur en acupuncturist) 

● life- coaching, voedingsadvies 

● aan huis service (schoonmaak, oppas) 

● evenement, workshop 

● reservering van vakantiehuis, hotelkamer of evenementen locatie 

Webshop voorbereiding in het kort: 

1. aan wie ( NL of elders) en hoe ( onder welke condities) verkoop en hoe 
verzend je het. 

2. Wat verkoop je (duidelijke product specificaties). 

3. Betaalmodule (Mollie) geregeld en gegevens aan webbouwer verstrekt. 

Zo kunnen we je webshop opleveren zonder stagnatie. Goede voorbereiding is ’t halve 

werk. 🙂 

 


