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WooCommerce webshop aanmaken
WOOCOMMERCE PLUGIN INSTALLEREN
Om een Woocommerce webshop aan je WordPress website te koppelen is het nodig hiervoor een
extra (gratis) plugin te downloaden en te installeren. In deze instructie ga ik ervan uit dat je reeds
een WordPress website hebt waaraan je je webshop wilt koppelen.
We beginnen met het uploaden en installeren van de WooCommerce plugin.
Ga naar het dashboard van je website. Dit doe je het makkelijkste door achter de url /wp-admin te
typen en daar in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik in het linkermenu op Plugins en kies voor Nieuwe plugin.

Vervolgens type je bij het zoekveld van de plugins in WooCommerce en je klikt op Enter.
Zoals je ziet is een van de eerst plugins die gevonden wordt de Woocommerce plugin.
Klik op Nu Intalleren om de plugin te installeren. Zodra de installatie is afgerond zie je de link Plugin
activeren verschijnen. Klik op deze link en de plugin wordt geactiveerd en direct daarna wordt de
configuratie van Woocommerce geopend.
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BASISINSTELLINGEN
We beginnen met de basisgegevens van je webhop in te vullen.

Vul het land in en het adres waar je shop zich bevindt. Deze informatie is nodig om al direct een
aantal land specifieke instellingen goed te zetten. Wanneer je kiest voor Nederland, zie je direct
dat de valuta bijvoorbeeld aangepast wordt naar de Euro
In dit scherm kun je ook aangeven welk type producten je gaat verkopen. Alleen fysieke producten,
alleen digitale producten of een combinabie van beide.
Vul alle voor jou relevante gegevens in en klik op Aan de slag om verder in het proces te gaan
In het volgende scherm kun je instellen welke betalingsmethoden je standaard wilt aanbieden.
Zowel digitaal (zoals Paypall) als offiline betalingen kun je hier ingeven.
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Kies de betaalmethodes die jij wilt activeren en klik op Doorgaan.
Er volgen nu een tweetal schermen waarin je extra toevoegingen aan je webshop kunt doen. Lees
deze goed door en beslis zelf of je hier gebruik van wilt makten.
Je webhop is nu gereed voor gebruik!
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TOEVOEGEN SIMPEL PRODUCT
We gaan nu van start om je eerste producten in je webshop toe te voegen.
Klik hiervoor op Voeg product toe.
Het scherm opent om een nieuw product toe te voegen.

Voor deze instructie voegen we een simpel product toe, zonder variabelen die de prijs kunnen
beinvloeden. Een product wat je niet toestuurt aan klanten, maar wat ze kunnen downloaden.

Geef de naam van je product in en geef vervolgens een korte beschrijving op van het product. Druk
op publiceren om je product nu alvast op te slaan.
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Scroll verder naar beneden om meer details van je product te in te vullen.
Zoals je ziet kun je hier aangeven om wat voor soort product het gaat.
Kies hier voor Simpel product.

Geef aan of je product een virtueel product is (dus niet fysiek in handen te krijgen) en of je deze
kunt downloaden.
Vervolgens vul je de prijs in waarvoor je dit product in je webshop wilt zetten. Het bedrag is
automatisch in Euro’s omdat we hadden aangegeven dat de webshop in Nederland was en we voor
de valuta Euro hebben gekozen.
Je kunt hier, als je dat wilt, ook een speciale aanbiedingsprijs invullen en daarbij kiezen voor welke
periode deze prijs geldig is. Wil je bijvoorbeeld voor de snelle beslisser je product goedkoper
aanbieden, dan geef je een actieprijs in en kies je de periode waarin deze geldig is.
Aan de linkerkant zie je nu nog meer verschillende mogelijkheden die je kunt vastleggen voor je
product.
Voorraad geeft aan hoeveel van je product je op voorraad hebt. Dit hoef je niet te gebruiken, maar
kun je wel instellen als je controle wilt hebben over je voorraad.
Gerelateerde producten. Hier kun je producten ingeven die je aanbied aan je klanten als extra bij je
originele product. Deze producten worden getoond bij het originele product als producten die
gerelateerd zijn aan dit product.
De opties bij eigenschappen en geavanceerde opties komen pas later aan bod wanneer we een
variabel product gaan opvoeren.
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Aan de rechterkant zie je nog een aantal opties staan die je bij je product kunt weergeven. Zo zie je
staan productcategorieën. Wil je je producten indelen op categorieën, bijvoorbeeld de categorie
Ebook, dan kun je die hier toevoegen.
Daar een stukje onder staat het kopje productafbeelding. Hier kun je een afbeelding van je product
uploaden,wat natuurlijk een stuk leuker maakt wanneer je product in je shop staat. Kies een
afbeelding uit je mediagalerij.

Scroll nu weer naar boven en klik op publiceren.
Je product wordt nu in je webshop gezet.
Als je nu linksboven met je muis over het huisje scrollt zie je de mogelijkheid om je winkel te
bekijken. Klik hierop open je winkel.
Je ziet nu dat je product is toegevoegd aan je winkel. Wanneer je op de titel van je product klikt,
opent het productscherm en zie je de omschrijving zoals je die hebt aangegeven en je ziet ook
eventuele gerelateerde producten.
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Door te klikken op In Winkelmand, wordt het product aan je winkelmandje toegevoegd.
Nu heb je je eerste product in je winkel gezet, maar wil je natuurlijk ook dat je webshop bereikbaar
is op je website. Daarvoor is het nodig om je winkel toe te voegen als menu item van je website.

WINKEL TOEVOEGEN IN MENU
Ga hiervoor terug naar je dashboard en kies voor Weergave en dan voor Menu’s.
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Bij pagina’s zie je nu alle pagina’s staan die je aan je menu kunt toevoegen.
Eén van de door Woocommerce aangemaakte paginas is de pagina Winkel. Klik deze aan en klik
vervolgens op ‘Aan menu toevoegen’ .

Sleep deze nu naar de goede plek en klik op opslaan.
Klik nu opnieuw op het huisje en kies voor website bekijken. Je ziet nu het menuitem Winkel staan
tussen de andere items in je menu.
Daarmee weet je nu in de basis hoe je de webshop aan je website kunt toevoegen. Ik ga je nu nog
laten zien hoe je Mollie als betaalprovider kunt koppelen en hoe je meer geavanceerd producten
kunt toevoegen aan je webshop.
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Koppeling WooCommerce en Mollie
MOLLIE ACCOUNT AANMAKEN
Ik wil je graag leren hoe jij gebruik kunt maken van de koppeling met de betaalprovider Mollie om
de betalingen in je webshop te kunnen verwerken. Hierbij kijken we naar de verschillende
betaalmethodes zoals ideal, paypal en creditcard.
Als je binnen je webshop gebruik wilt maken van Mollie, dan heb je allereerst een Mollie account
nodig. Deze maken we aan op de website van mollie www.mollie.nl

Om een account aan te maken bij Mollie heb je niets anders nodig dan een aantal basisgegevens
zoals je naam, emailadres en een zelfgekozen wachtwoord.
Wanneer je een account hebt aangemaakt dan zul je een menu doorlopen waarin je je
bedrijfsgegevens moet opgeven en je zult een websiteprofiel moeten opgeven. Dit website profiel
is de url van de website waarop jij je webshop hebt draaien.
Uiteindelijk is het belangrijk dat je je account volledig hebt geregistreerd en dat je de API-keys even
voor jezelf beschikbaar houdt.
Deze API key kun je vinden in je Mollie account onder Developers --> API Keys. Hier vindt je een live
en test API key.
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Wanneer je webshop nog in ontwikkeling is, dan is het verstandig om de test API key te gebruiken
zodat betalingen niet daadwerkelijk van je rekening worden afgeschreven.
Wanneer je dit allemaal gedaan hebt, dan kun je je Mollie account aan je webshop gaan koppelen.

PLUGIN MOLLIE INSTALLEREN EN ACTIVEREN
Hiervoor maken we gebruik van de officiele plugin Mollie payments for WooCommerce.
Ook deze plugin kunnen we binnen WordPress vinden.
Hiervoor gaan we weer naar het dashboard van je website en kiezen in het linkermenu voor Plugins
en dan voor Nieuwe plugin.
Zoek de plugin Mollie payments for Woocommerce.
Klik op Nu installeren om de plugin te installeren. Dit duurt een tijdje.
Na de volledige installatie zie je knop Activeren. Klik hierop en de plugin wordt geacitveerd.
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Je bent nu al bijna zover dat je de betalingen op je webshop kunt verwerken.
Je ziet nu het overzicht van alle geinstalleerde plugins.

Klik bij de zojuist geinstalleerde plugin op 'Instellingen'.
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Schakel in eerste instantie de 'testmodus' in door een vinkje te zetten bij 'test modus inschakelen'.
Zoals je ziet wordt er nu direct gevraagd om een test-API key in te geven.
Deze API-key vinden we in het overzicht van Mollie en vullen we hier in.
Klik daarna onderin het scherm op Opslaan.
Andere instellingen die handig zijn om even goed na te lopen zijn:
Bovenin het scherm zie je nu meteen staan welke betaalmethodes bij jouw mollie account zijn
ingeschakeld.
Voor een Nederlandstalige website laten we de taal van het betaalscherm staan zoals standaard
ingesteld, maar deze zou je dus ook op een andere taal kunnen instellen.
Het vinkje bij Debug log kun je het beste laten staan. Mocht er dan een keer iets niet helemaal goed
gaan dan heb je de mogelijkheid om je logbestand naar Mollie te sturen zodat zij kunnen uitzoeken
wat er aan de hand is.
Dit waren in het kort alle basisinstellingen.

BETALINGEN IN JE WEBSHOP
Hoe ziet dit er nu uiteindelijk uit binnen je webshop?
Hiervoor gaan we terug naar de webshop.
Ik kies even een willekeurig product en zet deze in mijn winkelwagentje. Ik kies voor Afrekenen en
vul alle gegevens in die nodig zijn om mijn product te bestellen.
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Hier zien we vervolgens alle betaalmethodes staan die we zojuist in de plugin hebben geactiveerd.

Om te testen of alles werkt, kies ik voor een iDeal betaling. Zoals je ziet staat de testmodus
ingeschakeld, goed om te weten.
Kies je bank en voer de betaling uit.
Omdat ik de test API key hebt ingevuld, wordt de betaling niet daadwerkelijk uitgevoerd, maar kun
je in dit scherm zelf aangeven of de betaling gelukt is, niet gelukt is geannuleerd is of nog
wachtende is. Dit zijn allemaal statussen die in het echt ook kunnen voorkomen en die je op deze
manier kunt testen. Dan kun je precies zien hoe je bestellingen in alle statussen in het systeem
staan.
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Ik kies nu even voor een succesvolle betaling en ga weer door naar de webshop.
Zoals je nu ziet, kom je netjes op de bevestigingspagina van je bestelling en kun je zien dat de
betaling gelukt is.

We gaan nu terug naar je website dashboard en kiezen in het menu voor Woocommerce en dan
voor bestellingen
In dit overzicht kun je al je bestellingen terugvinden in de status waarin ze staan.
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Je hebt nu het volledige proces kunnen testen en kunt, als je dat wilt, de test api key vervangen
door de live api key. Vergeet niet het vinkje bij de test api key uit te zetten.
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WooCommerce Variabel product aanmaken
PRODUCT EIGENSCHAPPEN AANMAKEN
Je weet nu hoe je een webshop aanmaakt binnen je WordPress website en hoe je de betalingen via
Mollie kunt laten verlopen. We hebben hierbij tot nu toe alleen een simpel product aangemaakt.
In deze volgende instructie wil ik je graag meer laten zien van de variabele producten in
WooCommerce.
Een voorbeeld wat veel gebruikt wordt om een variabel product aan te geven is een t-shirt. Een tshirt kan in verschillende kleuren en verschillende maten geleverd worden. Dat zijn allemaal
dezelfde producten, t-shirts, maar verschillende variaties van dit product. Vandaar de naam
variabel product.
Om een variabel product aan te maken gaan we naar het dashboard van je website en klikken daar
in het menu item producten op Eigenschappen. We beginnen dus niet met het maken van een
product, maar leggen eerst de eigenschappen van dit product vast.

Stel, in je webshop, verkoop je bloemen.
Je verkoopt prachtige boeketten tulpen in verschillende kleuren en in verschillende maten.
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De eerste eigenschap die we aanmaken is Kies de kleur. De afkorting hoef je niet in te vullen, want
deze wordt door WordPress zelf ingevuld.
Laat het vinkje bij Archieven leeg en geef alleen bij de sorteervolgorde aan hoe de verschillende
opties gesorteerd moeten worden. Kies voor een sorteervolgorde op de naam van de eigenschap
en klik vervolgens op ‘Eigenschap toevoegen’

Nu we deze eigenschap hebben toegevoegd, moeten we ervoor zorgen dat er ook verschillende
keuzes kunnen worden toegevoegd.
Klik hiervoor op ‘Voorwaarden instellen’ bij de eigenschap die we zojuist hebben aangemaakt.
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Vul de naam en eventueel een korte omschrijving in van de optie die je je klanten wil geven en klik
op Nieuwe toevoegen.

Doe dit vervolgens voor alle opties die je je klanten wilt geven bij, in dit geval, het kiezen van een
kleur.
Voor deze instructie voeg ik 3 kleuropties toe.
Zoals ik aangaf is het boeket niet alleen in verschillende kleuren te betellen, maar ook in
verschillende maten.
We gaan dus een nieuwe eigenschap aanmaken 'kies de maat' en doorlopen hierbij dezelfde
stappen als zojuist.

PRODUCT AANMAKEN
We gaan nu het product toevoegen waarbij deze eigenschappen van toepassing zijn.
Ga hiervoor naar producten en kies ‘Nieuwe toevoegen’
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Geef je product een naam. In dit geval Boeket Tulpen.
Geef een korte beschrijving van je product in.
Scroll nu een stukje naar beneden totdat je bij de productgegevens komt.
In de vorige video kozen we hier voor een simpel product. In deze video kiezen we voor een
variabel product.

Je ziet nu meteen dat je een aantal andere opties krijgt dan bij een simpel product. Je hoeft bij een
variabel product op dit moment bijvoorbeeld de prijs nog niet in te geven omdat deze afhankelijk is
van de keuze die je maakt.
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EIGENSCHAPPEN KOPPELEN
Als eerste gaan we nu naar het tabje ‘Eigenschappen’

Je kunt hier een custom, ofwel op maat gemaakte eigenschap aan je product toevoegen, maar je
kunt hier ook de eigenschap aan het product koppelen die we net hebben aangemaakt. Klik
hiervoor op de dropdown en kies voor Kies een kleur.
Klik vervolgens op de knop Eigenschap toevoegen.
Je ziet nu dat de eigenschap Kies een kleur wordt toegevoegd aan je product.
Wil je dat bij de productomschrijving op de productpagina de verschillende opties worden getoond,
zet dan een vinkje bij Toon op de productpagina.
En in dit geval is het extra belangrijk om een vinkje te zetten bij Gebruik voor variaties, zodat we
verschillende varianten van hetzelfde product kunnen maken.
De laatste stap is om de waarden te kiezen die je bij dit product wilt toevoegen.
In dit geval kiezen we alle drie de opties die we eerder hebben aangemaakt.
Ik klik hiervoor op Alles selecteren.
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Deze zelfde stappen doorlopen we voor de eigenschap Kies een maat
Wanneer we deze stappen allemaal hebben gezet klik je op Eigenschappen opslaan

PRODUCT VARIATIES AANMAKEN
Klik vervolgens op het tabje Variaties.

We willen nu de verschillende variaties toevoegen aan ons boeket Tulpen. Klik op de dropdownlijst
en kies voor Variaties toevoegen voor alle eigenschappen.
Klik op Ga en we zien dat er negen variaties worden toegevoegd. De variaties, Geel, Rood en
Rood/Roze in combinatie met de verschillende maten S, M en L
Nu gaan we ervoor zorgen dat deze ook in de webshop goed getoond worden en de juiste prijs
krijgen.
Klik op de eerste variatie en deze klapt open.
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Nu zie je dezelfde productgegevens die je eerder bij een simpel product kon invoeren.
We voeren de prijs in voor een geel boeket maat S. Deze is in ons voorbeeld 15 euro.
Om de klant een indruk te geven hoe het boeket er straks uit komt te zien, klikken we op de lege
afbeelding en halen een afbeelding uit onze mediabibliotheek.

Ditzelfde doen we voor de andere productvariaties ook
Als we dit voor alle variaties hebben gedaan, klikken we op Wijzigingen opslaan om alles op te slaan
en in je webshop te zetten.
Voordat we gaan kijken hoe dit er in je webshop uitziet, klikken we op Publiceren.
Klik op het huisje linksboven en kies voor Winkel bezoeken.
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Je ziet nu in de webshop het simpele product staan zoals we dat eerder hebben aangemaakt, maar
je ziet nu ook je boeket tulpen staan.
Je ziet aan de prijs al dat er verschillende variaties zijn, die ook nog in prijs verschillen.

Klik op het product en de productpagina wordt geopend en je ziet nu onder de prijs de optie Kies
een kleur staan zoals we die hebben aangemaakt.
Wanneer je nu de verschillende varianten aankiest, zie je dat de prijs getoond wordt zoals je die per
variant hebt ingesteld.
Je hebt nu succesvol je eerste variabele product opgevoerd! Gefeliciteerd.!
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WooCommerce algemene instellingen
Nu je weet hoe je producten kunt toevoegen en betalingen in je webshop kunt ontvangen is het
belangrijk om eens naar een aantal basisinstellingen te kijken.
We gaan in deze video kijken naar de btw instellingen. We hebben in Nederland verschillende btwtarieven voor verschillende producten en dit moet dus wel op de juiste manier op de factuur van
jouw klanten komen.
Daarna kijken we naar hoe jij de juiste verzendkosten kunt instellen voor de verschillende
producten. Je kunt verzendkosten instellen op basis van de afmetingen van je product, maar ook op
basis van het adres waar het naar toe verzonden moet worden.
Het laatste wat ik je in deze video wil laten zien is hoe je kortingscodes kunt opvoeren zodat jou
klanten met korting jouw producten kunnen kopen.
We beginnen met het instellen van de BTW.

BTW INSTELLINGEN
Hiervoor gaan we naar je dashboard en daarna naar WooCommerce en dan naar Instellingen.

Zorg ervoor dat je een vinkje hebt staan bij Activeer belastingen want anders heb je het tabblad
belastingen niet en kun je deze dus ook niet instellen.
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Ga naar het tabblad belastingen
We kunnen hier nog niet meteen de btw invullen maar hebben wel een aantal andere handige
opties die we even langslopen.

De eerste optie is of jij bij je producten de prijzen inclusief of exclusief btw invoert. Zelf vind ik het
altijd fijn om de prijzen inclusief de btw in te voeren, maar dat is natuurlijk aan jou wat jij prettig
vindt.
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Vervolgens kun je aangeven op basis waarvan de btw bepaald moet worden. Is dat op basis van het
factuuradres, het verzendadres of het adres van jouw webwinkel.
Geef aan welke belastingklasse de standaard is voor de producten in jouw webshop. In Nederland is
21% de standaard belastingklasse en kennen we voor bepaalde producten een gereduceerd tarief
van 9% of zelfs heel soms 0%
Wanneer jij vooral aan particulieren verkoopt, dan is het handig om de prijzen inclusief BTW te
tonen.
Klik op Wijzigingen opslaan.
Alle basisinstellingen voor jouw belastingen staan nu goed. We gaan nu door met het vastleggen
van de BTW percentages.

STANDAARD BTW TARIEF
Ga naar het kopje standaard tarieven.

In deze instructie ga ik ervanuit dat je je webshop in Nederland hebt en ook in Nederland je
producten verkoopt.
In Nederland hanteren we het standaard tarief van 21%.
Dat is dus het eerste belastingtarief wat we toevoegen.

Klik op Voeg rij toe.
Je ziet nu dat er een nieuwe rij wordt ingevoegd in het overzicht.
Kies bij de landcode voor NL. De staat, postcode en plaats hoeven we niets mee te doen omdat dat
voor het BTW tarief in Nederland niets uitmaakt.
Bij Belasting vullen we in 21 en bij naam voeren we in BTW Hoog.
Heb je meerdere belastingtarieven die je gebruikt, dan kun je in het volgende veld de prioriteit
aangeven.
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Tenslotte geven we in de laatste kolom aan of dit btw tarief ook gebruikt moet worden voor de
verzendkosten. En ja...in Nederland is het btw tarief op verzendkosten 21% en niet het
gereduceerde tarief van 9%
Wanneer je in je webshop alleen artikelen verkoopt met het hoge btw tarief, ben je nu klaar. Klik
op Wijzigingen opslaan.

GEREDUCEERD BTW TARIEF
Er zijn webshops die ook producten verkopen die een laag btw tarief hebben. Bijvoorbeeld een
webshop voor bloemen. Op de bloemen wordt 9% btw gerekend terwijl op de bijbehordende vasen
én de verzendkosten wel 21% btw wordt berekend.
Het gereduceerde tarief van 9% vullen we niet in bij de belastingtarieven, maar hievoor gaan we
naar het tabblad ‘gereduceerde tarieven’

Hier herhalen we de stappen zoals we die hiervoor hebben gezet, maar zetten bij belasting
uiteraard een 9 ipv 21. Let erop dat je geen vinkje zet bij de verzendkosten.
Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

BTW TARIEF KOPPELEN AAN PRODUCT
Nu kunnen we de juiste belastingklasse aan het juist product hangen. Hiervoor gaan we naar de
producten die we eerder hebben aangemaakt.
Voor dit voorbeeld wil ik dat het boeket tulpen een gereduceerd tarief krijgt.
Ik open het product en klik op Bewerken.
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Scroll naar beneden om de productgegevens in te voeren en je ziet direct op het tabblad Algemeen
staan Belastingklasse. Hier staat standaard al ingevuld, maar voor dit product wijzigen we dit naar
gereduceerd tarief.
Klik op Bijwerken en ga via het huisje linksboven naar je webshop.
We klikken op het boeket tulpen en stoppen deze in ons winkelmandje.
Wanneer we nu naar de prijsopbouw kijken, zien we twee belastingtarieven staan.

BTW hoog over de verzendkosten en BTW laag over het boeket zelf.
Zo eenvoudig is het dus om de juiste BTW in te stellen voor jouw webshop.
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VERZENDKOSTEN INSTELLEN
Een andere simpele stap om te zetten is het instellen van de verzendkosten voor je product. Tot nu
toe hadden alle producten in mijn webshop dezelfde verzendkosten. Ongeacht hoe groot deze
waren of waar ze naar toe verstuurd moesten worden.
Ik laat jullie graag zien hoe je verschillende verzendkosten kunt instellen.
Hiervoor gaan we terug naar het dashboard van je website.
We klikken op Woocommerce Instellingen en kiezen daar voor het tabblad ‘Verzendmethoden’.

De standaard verzendzone die is ingesteld is Nederland en daarnaast alles wat niet in Nederland
valt.
Ik wil echter dat de mensen die in mijn eigen omgeving wonen geen verzendkosten betalen.
Bijvoorbeeld omdat ik daar de producten zelf aflever.
We gaan dus een verzendzone toevoegen door op de knop Verzendzonde toevoegen te klikken.
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Geef je verzendzone een naam. Bijvoorbeeld in Mijn dorp
Vervolgens wordt je gevraagd de regio´s aan te geven waarop deze verzendzone van toepassing is.
Hier kun je de verschillende landen kiezen, Ik kies voor Nederland, maar omdat ik alleen in mijn
eigen dorp een andere verzendzone instel, specificeer ik dit verder door op de link Beperk tot
specifieke postcodes te klikken.
Vul hier de postcode of postcodes in van de zone zoals je die wilt instellen.

Kies daarna voor Wijzigingen opslaan.

VERZENDMETHODE INSTELLEN
Het is nog wel belangrijk om de juiste verzendmethode aan deze zone te hangen. Ik wil
bijvoorbeeld in mijn eigen dorp bezorgen, zonder bezorgkosten.
Ik klik op verzendmethode toevoegen en geef aan dat het gratis verzending is voor deze zone. Klik
op opslaan om dit op te slaan.
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Je kunt aan het gratis verzenden ook een aantal voorwaarden hangen, zoals een minimale
besteding of een kortingsbon.
Er staan nu een tweetal verzendzones ingesteld in Nederland. Het is belangrijk dat je deze in de
juiste volgorde zet. Dus eerst Mijn eigen dorp...en als het daar niet invalt, dan Nederland en als het
daar niet invalt, dan valt het in al het andere.

VERZENDMETHODE INSTELLEN
Dan gaan we nu naar het tabje Verzendopties.
Hier zijn een aantal instellingen die je kunt instellen en die bepalen wanneer de verzendkosten
bepaald en getoond worden.

In mijn webshop werden de verzendkosten al getoond direct in mijn winkelwagen,
Omdat ik nu een extra verzendzone heb ingesteld, worden de verzendkosten bepaald op basis van
het leveradres en hoeven deze dus ook pas later in het proces getoond te worden.
Ik zet dus een vinkje bij Verberg verzendkosten tot een adres is ingevoerd.
Wanneer je wil dat jouw klanten al eerder in het proces kunnen uitrekenen wat de verzendkosten
zijn dan kun je de Verzendkostencalculator activeren. Al in het winkelwagentje kunnen je klanten
dan een postcode opgeven en krijgen ze te zien wat de verzendkosten zijn voor dat adres.
De volgende optie is waar jouw producten heen gestuurd worden. Wanneer je deze standaard wilt
versturen naar het factuuradres, dan verander je niets. Wil je dat je klanten standaard een
leveradres invoeren, tenzij ze het vinkje uitzetten, dan zet je een vinkje bij ‘Standaard naar
verzendadres’ en wil je dat er ALTIJD naar het factuuradres verzonden wordt, dan zet je een vinkje
bij ‘forceer naar factuuradres’.
Zo en dit waren dan al de basis instellingen voor de verzending van je producten.
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KORTINGSBONNEN GEBRUIKEN
Als allerlaatste wil ik je graag laten zien hoe jij kortingsbonnen of kortingscodes voor jouw klanten
kunt instellen.
Een kortingsbon aanmaken is heel eenvoudig
We gaan hiervoor opnieuw naar het dashboard en gaan naar WooCommerce en daaronder naar
Kortingsbonnen

Bovenin het scherm klikken we op de knop Kortingsbon toevoegen.
Je komt nu in het scherm om een nieuwe kortingsbon aan te maken.
Voer allereerst de code in die jouw kortingsbon uniek maakt.
Of genereer een unieke code door op de knop ‘genereer kortingscode’ te klikken.
Vervolgens geef je een korte beschrijving op van de kortingsbon en voer je de details van je korting
in.

Copyright Ellen Borst - Online Tool Academy

34

Allereerst geven we aan welk type korting deze code geeft. Vast bedrag aan korting op de gehele
winkelmand, vast bedrag aan korting op een product of een percentage korting.
Vervolgens geef je bij het volgende veld het bedrag of het percentage in.
De laatste instelling is de einddatum van deze korting. Is dit een kortingsbon die alleen binnen een
bepaalde periode geldig is, dan geef je hier aan tot welke datum deze geldig is.
Nu gaan we naar het tabblad gebruiksbeperking. Hier kunnen we nog meer details van de korting
aangeven.

Bijvoorbeeld of de korting geldt bij een besteding van een minimaal of een maximaal bedrag.
Of de korting ook geldt in combinatie met andere kortingen of op afgeprijsde artikelen.
En tot slot op welke producten, productcategorieen deze korting juist wel of niet geldt.
Tenslotte kun je de kortingsbon aan een persoon hangen door een emailadres in te geven van de
persoon of personen die deze korting mogen gebruiken. Iemand die bij het inloggen of afrekenen
een ander mailadres gebruikt, kan deze kortingsbon dan niet gebruiken.
Het laatste tabblad wat we in kunnen vullen zijn de limieten.
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Hierbij geven we dus aan of de kortingsbon eenmalig of meerdere keren gebruikt mag worden.
Alleen gebruikt mag worden bij een x-aantal artikelen. En hoe vaak dezelfde klant deze zelfde
kortingsbon mag gebruiken.
Nu we alle gegevens hebben ingevuld, klikken we op Publiceren om de kortingsbon op te slaan
zodat je deze code aan je klanten kunt geven en die hem kunnen gebruiken bij hun aankoop in de
webshop.
En hiermee komen we direct aan het einde van deze instructie. Met alles wat je nu geleerd hebt
kun je een simpel of variabel product aanmaken in een WooCommerce webshop.
Je kunt via Mollie de betalingen regelen en je kunt ervoor zorgen dat de prijzen op de juiste manier
worden opgebouwd.
Heel veel succes!
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