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MODULE 1: OVERZICHT VAN HOE ADVERTENTIES MET 

PRODUCTVERMELDING WERKEN  

Over het Google-betalingscentrum 

Wat is het Google-betalingscentrum? 

 

Het Google-betalingscentrum is een tool waarmee u uw winkel- en productgegevens kunt uploaden 
naar Google en beschikbaar kunt stellen op Google Shopping en andere services van Google. Meer 
informatie over het aan de slag te gaan met het Google-betalingscentrum. 

 

Wat is Google Shopping?  
 Google Shopping is een service waarmee winkelende klanten uw producten snel en gemakkelijk 
kunnen vinden op Google. Google Shopping biedt u als verkoper de volgende voordelen: 

• U trekt meer potentiële klanten aan. Google Shopping helpt u om winkelende klanten te 
bereiken terwijl ze zoeken naar artikelen die ze op Google kunnen kopen. 

• U kunt zelf uw productinformatie beheren. Met Google Shopping kunt u uw 
productinformatie correct en up-to-date houden, zodat uw klanten relevante, actuele 
artikelen te zien krijgen. 

Google Shopping is op dit moment beschikbaar in Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, 
Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. 
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Wat zijn Shopping-advertenties? 

 
Als u uw Google AdWords-account linkt aan uw betalingsprofiel, kunt u uw producten rechtstreeks 
aan gebruikers weergeven via Shopping-advertenties. 
 
Shopping-advertenties zijn op dit moment beschikbaar in Australië, België, Brazilië, Canada, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Singapore, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. Meer informatie. 
 
Shopping-advertenties zijn in bèta in Argentinië, Chili, Colombia, de Filipijnen, Hongkong, Indonesië, 
Maleisië, Portugal, Taiwan en de Verenigde Arabische Emiraten. Als u in een of meer van deze landen 
producten verkoopt, kunt u deelnemen aan het bèta-programma en producten indienen.  
  



 
 

 

5 

Over Shopping-campagnes en Shopping-advertenties 

 

Als verkoper kunt u Shopping-campagnes gebruiken om uw online en winkelvoorraad te promoten, 
meer verkeer naar uw website of fysieke winkel te genereren en relevantere leads te vinden. Eerst 
stuurt u ons uw productgegevens via Merchant Center en maakt u een campagne in AdWords. 
Vervolgens gebruiken we uw campagne om advertenties te maken op Google en elders op het web 
waar potentiële klanten kunnen zien wat u aanbiedt. We noemen deze plaatsingen Shopping-
advertenties omdat ze meer zijn dan gewone tekstadvertenties: ze tonen gebruikers een foto van uw 
product met daarbij een titel, prijs, winkelnaam, enzovoort. Deze advertenties geven gebruikers een 
duidelijk beeld van het product dat u verkoopt voordat ze op de advertentie klikken. Dit levert 
relevantere leads op. 

Voordelen 
• Meer verkeer: Veel bedrijven genereren aanmerkelijk hogere klikfrequenties (CTR) met 

Shopping-advertenties in vergelijking met tekstadvertenties die op dezelfde locatie worden 
weergegeven voor zoekopdrachten op Google Shopping. In bepaalde gevallen ontvangen 
adverteerders een klikfrequentie die twee of zelfs drie keer hoger is dan de 
standaardklikfrequentie. 

• Relevantere leads: Als verkoper kunt u de kwaliteit van uw leads verbeteren door 
productinformatie aan uw advertenties toe te voegen. Aan de hand hiervan kunnen klanten 
een weloverwogen aankoopbeslissing nemen. De kans is zo groter dat klanten op uw site een 
aankoop doen. Wanneer Sandra bijvoorbeeld een Google-zoekopdracht uitvoert voor 
'vissenkom', krijgt ze mogelijk Shopping-advertenties te zien van verkopers die 
vissenkommen in hun assortiment hebben. Ze hoeft alleen maar naar de foto te kijken om te 
zien welke vissenkom ze het leukst vindt. Ze ziet ook heel snel of de vissenkom binnen haar 
budget valt door naar de prijs te kijken. Dit betekent dat tegen de tijd dat Sandra op de 
advertentie klikt, ze een goed idee heeft van het product en wat het kost, waardoor ze zich al 
verder in de kooptrechter bevindt dan de gemiddelde internetgebruiker. 

• Eenvoudig, op verkoop gericht campagnebeheer: Shopping-advertenties gebruiken geen 
zoekwoorden, maar de productkenmerken die u heeft gedefinieerd in uw Merchant Center-
datafeed om uw advertenties weer te geven voor relevante zoekopdrachten. U kunt 
rechtstreeks in AdWords door uw productvoorraad browsen en productgroepen maken voor 
de artikelen waarop u wilt bieden. 

• Bredere aanwezigheid: Voor een zoekopdracht van een gebruiker kunnen meerdere van uw 
Shopping-advertenties worden weergegeven. Als een Shopping-advertentie en een 
tekstadvertentie beide relevant zijn, kunnen deze ook tegelijkertijd worden weergegeven. Dit 
betekent dat u voor één zoekopdracht twee keer zo veel gebruikers kunt bereiken. 

• Krachtige rapportage en concurrentiegegevens: U kunt op elk gewenst detailniveau zien hoe 
uw producten presteren. Door de weergave van uw producten te filteren, kunt u 
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bijvoorbeeld zien hoeveel klikken een bepaald merk schoenen met hoge hakken genereert. U 
hoeft geen nieuwe productgroepen te maken. Gebruik benchmarkgegevens om inzicht te 
krijgen in de concurrentieverhoudingen. Identificeer groeimogelijkheden met behulp van 
gegevens over het vertoningspercentage en de tool Bodsimulator. 

Waar uw advertenties worden weergegeven 
U ziet uw Shopping-advertenties mogelijk op de volgende locaties op het web: 

• Google Shopping (in bepaalde landen) 
• Google Zoeken, naast de zoekresultaten en gescheiden van tekstadvertenties 
• Websites van Google-zoekpartners, waaronder YouTube en Afbeeldingen zoeken (in 

bepaalde landen), als uw campagne is ingesteld voor weergave bij zoekpartners 
Uw Shopping-advertenties kunnen op hetzelfde moment worden weergegeven als tekstadvertenties, 
omdat we kopers toegang willen bieden tot het volledige assortiment producten dat overeenkomt 
met hun zoekopdracht. Dit betekent dat kopers het beste product kunnen vinden voordat ze 
doorklikken om een aankoop te doen. Dit helpt u mogelijk om de aankoop te realiseren. 
 
Voorbeeld 
Stel dat u golfschoenen verkoopt en zowel een tekstadvertentie voor golfbenodigdheden als een 
Shopping-advertentie voor golfschoenen heeft. Een klant zou dan beide advertenties op dezelfde 
pagina met zoekresultaten van Google kunnen zien. 
  



 
 

 

7 

MODULE 2 MAAK EEN GOOGLE MERCHANT CENTER-ACCOUNT AAN 

Uw account instellen 

In de sectie Bedrijfsinformatie van Merchant Center geeft u basisinformatie over uw bedrijf op. U 
vindt Bedrijfsinformatie in het navigatievenster voor uw Merchant Center-account. Deze informatie 
wordt gebruikt voor verschillende Merchant Center-programma's, zoals Shopping-advertenties. 

Uw bedrijfsinformatie toevoegen 

Bedrijfsinformatie 
Google toont de bedrijfsinformatie die u opgeeft aan gebruikers die uw producten online bekijken.   

• Weergavenaam bedrijf: De naam van uw bedrijf of winkel. De weergavenaam van uw bedrijf 
moet voldoen aan de richtlijnen voor winkelnamen en wordt weergegeven in uw 
advertenties. 

• Website: Het domein waar u uw producten host. De URL moet beginnen met http:// (of 
https://) en de volledige domeinnaam bevatten. 

• Bedrijfsadres: De locatie van uw hoofdkantoor of de locatie waar uw bedrijf is geregistreerd.  
• Primaire contactpersoon: De primaire contactgegevens voor uw Merchant Center-account. 

Updates voor uw Merchant Center-account, feedfouten en waarschuwingen worden 
verzonden naar dit e-mailadres, tenzij anders aangegeven. Uw contactgegevens worden niet 
openbaar gemaakt.  

• Technische contactpersoon (optioneel): De gegevens van de technische contactpersoon 
voor uw Merchant Center-account. Dit aanspreekpunt wordt gebruikt om updates (zoals 
hierboven aangegeven) te verzenden na het verwerken van datafeeds. Uw contactgegevens 
worden niet openbaar gemaakt.  

• Contactgegevens klantenservice (optioneel): Het e-mailadres, de URL en het nummer voor 
de klantenservice zoals vermeld op uw website.  

 
Website  
Verifieer en claim de URL van uw website op de pagina Website onder Bedrijfsinformatie. Gebruik 
deze pagina om de URL van uw website te claimen en ga naar Bedrijfsinformatie om de URL te 
updaten.   
 
Let op: De link naar uw productbestemmingspagina moet overeenkomen met het domein dat u 
heeft geregistreerd in Merchant Center. Als uw site bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.com/ is, 
moet het kenmerk 'link' URL's zoals http://www.voorbeeld.com/item1.html bevatten. 
 
In de meeste gevallen kunt u het beste de hoofd-URL van uw site invoeren, bijvoorbeeld 
http://voorbeeld.com. Als uw winkel wordt gehost op een subhost of een pad, moet u de subhost of 
het pad opnemen in de URL, bijvoorbeeld http://winkels.voorbeeld.com/mijnwinkel. 
 
URL-vereisten website 
De website-URL in uw Merchant Center-account moet voldoen aan de volgende vereisten: 

• De URL moet beginnen met http:// of https:// 
• U mag geen IP-adressen opgeven, bijvoorbeeld http://10.127.127.127. 
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• U mag geen poorten opgeven, bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.com:8080. 
• U mag geen fragmenten opgeven, bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.com#top. 
• De URL moet voldoen aan de richtlijnen van Merchant Center voor websitevereisten 
• Als u voor meer dan één domein artikelen wilt indienen, moet u een multi-client 

account instellen. 
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Uw website-URL verifiëren en claimen 

Voordat u via het Merchant Center voor Google Shopping productgegevens kunt uploaden, moet u de 
website-URL van uw winkel claimen en verifiëren. Door verificatie laat u Google weten dat u een 
geautoriseerde eigenaar van een website-URL bent. Door te claimen, koppelt u de geverifieerde 
website-URL aan uw Merchant Center-account. 

Hoe het werkt 
Merchant Center gebruikt Google Search Console voor het claimen en verifiëren van websites. Hiermee 
kunt u de aanwezigheid van uw site op Google beheren en monitoren. Wanneer u uw website-URL 
verifieert en claimt vanuit het Merchant Center, koppelen we uw websitegegevens aan Search 
Console via uw Google-account. Als u bekend bent met Google Search Console en uw website-URL al 
heeft geclaimd, kunt u de URL heel eenvoudig claimen via uw Merchant Center-account. 
 
Houd rekening met het volgende: 
De links in uw productgegevens moeten overeenkomen met de URL die u claimt in uw account, 
inclusief het hoofddomein (bijvoorbeeld .com of .nl). Artikelen die worden ingediend voor andere 
domeinen dan het domein dat in uw Merchant Center-account is geregistreerd, kunnen niet worden 
verwerkt. 

Instructies 
Stap 1: uw website-URL invoeren in uw account 
Wanneer u de website-URL van uw winkel niet heeft ingevoerd tijdens het maken van uw Merchant 
Center-account, kunt u de URL later invoeren via de volgende stappen: 

1. Log in op uw Merchant Center-account.  
2. Klik op Bedrijfsgegevens in het navigatievenster.  
3. Klik in het paginamenu op Over uw bedrijf om de pagina 'Over uw bedrijf' te openen. 
4. Klik om het gedeelte Website te openen.  
5. Voer uw URL in. Meer informatie over de vereisten waaraan deze URL moet voldoen. 
6. Klik op Opslaan. 

 
Stap 2: uw website-URL verifiëren en claimen 

• Een nieuwe URL claimen die nog niet is geverifieerd in Google Search Console  
Bij het maken van een account en op de pagina Over uw bedrijf ziet u vier opties om uw website-URL 
te claimen. Volg de instructies voor de gewenste optie: 

• Een URL claimen die u eerder heeft geverifieerd in Google Search Console 

Indien uw domein al is geverifieerd in een bestaand Google Search Console-account, kunt u de URL 
als volgt claimen in Merchant Center: voeg het Google-account waarmee u inlogt op uw Merchant 
Center-account toe als eigenaar van het geverifieerde Google Search Console-account. Of voeg een 
Google-account dat al als eigenaar in het Search Console-account is geregistreerd toe als inlogadres 
voor uw Merchant Center-account. 
 
Zodra u hetzelfde e-mailadres gebruikt om in te loggen op uw Merchant Center en een geverifieerd 
Search Console-account, zult u zien dat uw website is geverifieerd in Merchant Center. U hoeft de 
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website-URL alleen nog maar te claimen. Dit kunt u doen door tijdens het maken van een account of 
op de pagina Over uw bedrijf de optie Website claimen aan te vinken. 

• HTML-bestand uploaden (meestgebruikte methode): u uploadt een HTML-bestand naar uw 
server en wij verifiëren of het bestand aanwezig is op de opgegeven locatie. Als u deze 
methode wilt gebruiken, moet u nieuwe bestanden kunnen uploaden naar uw server. Als u 
geverifieerd wilt blijven, moet u het HTML-bestand ook nadat u uw website-URL heeft 
geverifieerd en geclaimd op uw server laten staan. 

• HTML-tag: Voeg een metatag toe aan de startpagina van uw site. Als u deze methode wilt 
gebruiken, moet u de HTML-code van de index van uw site kunnen bewerken. Als u 
geverifieerd wilt blijven, moet u de HTML-tag ook nadat u uw website-URL heeft geverifieerd 
en geclaimd op uw server laten staan. 

• Google Analytics: Voeg de Google Analytics-code toe die u gebruikt om uw site te monitoren. 
Als u deze methode wilt gebruiken, moet u de beheerder van het Google Analytics-account 
zijn en de asynchrone trackingcode gebruiken. De Google Analytics-trackingcode wordt alleen 
gebruikt om te verifiëren wie de eigenaar van de website-URL is. De Google Analytics-
gegevens worden niet bekeken. 

• Google Tag Manager: voeg het container-fragment van Google Tag Manager toe aan uw 
website. Uw account moet weergave-, bewerkings- en beheerrechten hebben in Google Tag 
Manager. De container-ID voor Google Tag Manager wordt alleen gebruikt om te verifiëren 
wie de eigenaar van de website is. De Google Tag Manager-gegevens worden niet bekeken. 

Problemen oplossen 
Hoewel dezelfde URL door meerdere personen kan worden geverifieerd (verificatie), vereist Google 
Merchant Center dat slechts één account het recht heeft productvermeldingen voor deze URL te 
uploaden en te publiceren (claimen). Hieronder vindt u meer informatie over eventuele redenen 
waarom u uw website-URL niet kunt claimen en hoe u een bestaande claim kunt verliezen. 

U kunt uw website-URL niet claimen 

Er zijn twee hoofdredenen waarom u uw website-URL niet kunt claimen: 
• Uw website is niet geverifieerd: U kunt een website-URL alleen claimen in Merchant Center als 

u de URL heeft geverifieerd. Lees bovenstaand gedeelte over URL-verificatie en controleer of 
u deze stap heeft voltooid. 

• De URL is geclaimd op een hoger niveau: Indien u een foutmelding ontvangt omdat uw URL is 
geclaimd op een hoger niveau, heeft een ander Merchant Center-account een claim gedaan 
die voorrang heeft boven die van u. U kunt bijvoorbeeld niet de URL 
http://www.example.com claimen als een ander Merchant Center-account het domein 
http://example.com al heeft geclaimd. Deze claim ligt op een hoger niveau in het 
domeinpad, waardoor u geen URL kunt claimen die bij dat domein hoort. U kunt dit oplossen 
door uw website-URL op een hoger niveau in het domeinpad op te geven en te verifiëren. 

U heeft een bestaande claim op een website-URL verloren 

• Als een andere geautoriseerde eigenaar van de website de URL van de website verifieert en 
claimt, krijgt u via e-mail de melding dat u de claim verliest. U kunt dit oplossen door 
dezelfde website-URL op een hoger niveau in het domeinpad te verifiëren en te claimen of 
door contact met ons op te nemen. 
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• Als uw website de status 'geverifieerd' verliest, verliest u ook de websiteclaim. U kunt de 
websiteverificatie bijvoorbeeld verliezen wanneer u de bijbehorende metatag of het HTML-
bestand verwijdert van uw site. Als u de status 'geverifieerd' heeft verloren, moet u 
bovenstaande stappen doorlopen om de website-URL opnieuw te verifiëren en claimen. 

• Als u een nieuwe website-URL invoert op het tabblad Algemene instellingen van uw Merchant 
Center-account, verliest u de claim voor de eerder geverifieerde en geclaimde website-URL. 
Wilt u uw vorige URL opnieuw claimen, voer dan de bovenstaande stappen uit. 

Multi-client accounts 
Met multi-client accounts kunt u artikelen voor meerdere websitedomeinen indienen. 
 
Eigenaren van multi-client accounts kunnen een website-URL voor het bovenliggende account 
verifiëren en claimen. Het bovenliggende account moet het hoofddomein verifiëren en claimen, 
bijvoorbeeld http://example.com. De claim geldt dan automatisch voor elk subaccount en elk 
subaccount kan dan producten indienen voor dat domein. 
 
Daarnaast kan er via elk subaccount een volledig andere website-URL worden geverifieerd en 
geclaimd. 
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Een multi-client account instellen 

Met multi-client accounts in Merchant Center kan één persoon of bedrijf datafeeds indienen voor 
meerdere domeinen. Elke client kan een afzonderlijke winkelnaam en URL hebben. Als u een multi-
client account aanvraagt, wordt uw huidige Google Merchant Center-account een subaccount van 
uw nieuwe multi-client account. 
 
Stuur geen dubbele websites met vergelijkbare inhoud op. Zo voorkomt u dat uw account wordt 
afgekeurd. Meer informatie over ons beleid betreffende dubbele inhoud. 
 
Met multi-client accounts kunt u meerdere verkopers en domeinen op grote schaal beheren. Denk 
hierbij aan marktplaatsen en verkopers in meerdere landen. Als u uw Google-account aan meerdere 
Merchant Center-accounts wilt koppelen, bijvoorbeeld om hun feeds te beheren, kunt u aan de 
betreffende accountbeheerder vragen of deze u als gebruiker wil toevoegen. 
Een multi-client account aanvragen 

Websites verifiëren en claimen via een multi-client account 
We raden eigenaren van multi-client accounts aan om website-URL's te verifiëren en te claimen met 
het e-mailadres voor inloggen dat bij het bovenliggende account hoort. Doorgaans moet het 
bovenliggende multi-client account worden gebruikt om het hoofddomein te verifiëren en te 
claimen, bijvoorbeeld http://example.com. 

Als de website-URL's van het subaccount subhosts of paden zijn van de onder het MCA geclaimde 

URL-structuur: 

Als het bovenliggende MCA een URL heeft geverifieerd en geclaimd, geldt de claim automatisch voor 
elk subaccount en kan elk subaccount zijn website-URL instellen op de subhosts en paden onder de 
geclaimde URL-structuur. 

Als de subaccounts meerdere websites omvatten: 

U kunt deze website-URL's op drie manieren verifiëren en claimen, afhankelijk van de manier waarop 
u uw MCA en de domeinen beheert: 

• Als de MCA-gebruiker van het bovenliggende account de website-URL's van alle subaccounts 
beheert, kan de MCA-gebruiker alle URL's verifiëren en claimen in de instellingen van het 
subaccount. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor verkopers die meerdere merken verkopen. 

• Als de MCA-gebruiker van het bovenliggende account de website-URL's van de subaccounts 
niet beheert, kan elk subaccount zijn website verifiëren en claimen in zijn Google Search 
Console-account en in Search Console de verificatiestatus delen met de MCA-gebruiker van het 
bovenliggende account. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bureaus die niet optreden als 
webmaster voor de websites van hun klanten. Meer informatie over deze procedure. 

• Als een subaccount de verificatiestatus niet wil delen met het bovenliggende MCA-account, 
kunt u de eigenaar van de website toevoegen als gebruiker van het subaccount. De eigenaar 
van de website kan dan de URL van het subaccount verifiëren en claimen in de instellingen 
van het subaccount. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bureaus die de feeds van hun klanten 
beheren. 
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Google Merchant Center gebruiken 

Gebruik Google Merchant Center om feeds te beheren, gegevens te controleren en programma's 
voor uw producten te bekijken. Op de pagina Home kunt u recente aankondigingen en 
dashboardgegevens voor uw account bekijken. Bekijk geconsolideerde informatie over uw 
productfeeds en gegevenskwaliteit op de pagina Producten. Daarnaast kunt u op de 
pagina Programma's in het navigatievenster voor elk programma de informatie en instellingen 
beheren. Op de pagina's Verzending en Btw kunt u uw services op accountniveau instellen.  

Startpagina 

Ga naar de startpagina via het navigatiepaneel om snel aankondigingen voor Merchant Center en uw 
dashboardinformatie te bekijken. Het dashboard bevat kaarten met overzichten van 
productgegevens, feedinformatie en het aantal Shopping-advertentieklikken. Voor meer informatie 
over uw productgegevens, volgt u de directe links naar uw diagnostische gegevens en productfeeds. 

Bedrijfsinformatie  

Beheer de informatie en details van uw bedrijf in het gedeelte Bedrijfsgegevens.  
• Over uw bedrijf: beheer uw winkelnaam en contactgegevens. Meer informatie 
• Website: claim en verifieer uw website. Meer informatie 
• Logo: upload het logo van uw winkel voor gebruik in uw productadvertenties op Google. Meer 

informatie 

Producten 

Het productengedeelte biedt een centrale plek waar u uw feed kunt beheren, de kwaliteit van 
feedgegevens kunt beoordelen en een gedetailleerde lijst van uw producten kunt bekijken. Gebruik 
de pagina Producten voor snelle toegang tot alle informatie over en configuratie van uw 
productgegevens. 

• Diagnostische gegevens: bekijk huidige en eerdere problemen met uw productgegevens en los 
ze op. Gebruik het contextfilter voor meer informatie over de productcriteria in verschillende 
contexten en programma's. 

• Feeds: registreer en upload feeds. Meer informatie over het registreren en uploaden van 
feeds. Op de pagina Feeds vindt u diverse tools voor feeds, 
waaronder feedregels en downloadbare foutrapporten. 

• Lijst: bekijk gedetailleerde informatie over uw ingediende producten en zoek specifieke 
producten. Alle klikgegevens zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn in AdWords en 
worden berekend op basis van de tijdzone van uw AdWords-account. De verstrekte gegevens 
hebben betrekking op de afgelopen 30 dagen.  Meer informatie 

 
Opmerking: Als er meerdere AdWords-accounts aan uw betalingsprofiel zijn gelinkt, worden de 
klikgegevens van die accounts samengevoegd. Raadpleeg uw gelinkte AdWords-account voor een 
volledig rapport over de prestaties van uw advertenties.  
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Btw en verzending 

• Btw: hier kunt u uw btw-instellingen opgeven en beheren. Houd er rekening mee dat deze 
instellingen worden genegeerd wanneer er btw-kenmerken op productniveau worden 
ingediend. Meer informatie 

• Verzending: hier kunt u uw verzendmethoden opgeven en beheren. Houd er rekening mee 
dat deze instellingen worden genegeerd wanneer er verzendkenmerken op productniveau 
worden ingediend. Meer informatie 

Andere programmacontent 

Op de pagina Programma's vindt u kaarten voor de verschillende programma's in Merchant Center. 
Wellicht zitten er enkele tussen die goed aansluiten op uw bedrijf. U vindt de pagina Programma's 

door op het pictogram met de drie stippen  rechtsboven in uw account te klikken. U kunt de 
verschillende programma's verder bekijken door Meer informatie te selecteren bij elke kaart. 
Selecteer Geïnteresseerd als u interesse heeft in deelname aan een programma. 

Berichtenarchief 

Bekijk recente accountmeldingen in het betalingscentrum door op het e-mailpictogram rechtsboven 
in uw account te klikken. De berichten die in het berichtenarchief worden opgeslagen, zijn onder 
andere meldingen, waarschuwingen en aankondigingen die naar uw Merchant Center-contacten zijn 
verstuurd. Meldingen over feedstatussen worden na 90 dagen uit het berichtenarchief verwijderd. Deze 
functie is nog niet beschikbaar voor bovenliggende multi-client accounts. 

Accountinstellingen beheren  

Beheer uw accountvoorkeuren, accountlinks, betalingscentrumgebruikers en nog veel meer in het 
nieuwe dropdown-menu voor accountinstellingen. U opent uw voorkeuren voor accountbeheer door 

op het pictogram met de drie stippen  rechtsboven in uw account te klikken.  
• Accountinstellingen: beheer uw tijdzone en taalvoorkeuren.  
• Accounts linken: link uw AdWords- en DoubleClick-account en ondersteunde e-

commerceplatforms aan Merchant Center. 
o AdWords: link uw Merchant Center- en Google AdWords-account. Meer informatie 
o DoubleClick: link uw Merchant Center- en DoubleClick Bid Manager-account. Meer 

informatie 
o E-commerce-platform: link uw betalingsprofiel en accounts van ondersteunde e-

commerceplatforms. Meer informatie 
• Automatische artikelupdates: schakel automatische artikelupdates in zodat Google uw 

artikelen op Google Shopping kan updaten op basis van de microdata van schema.org die we 
op uw website vinden. Meer informatie 

• Gebruikers: geef meerdere gebruikers toegang tot uw account en pas het toegangsniveau van 
gebruikers en de administratieve eigendomsrechten voor Merchant Center aan. Gebruikers 
kunnen toegang hebben tot meerdere Merchant Center-accounts vanuit één Google-
account. Meer informatie over gebruikerstoegang. 

• STFP/FTP/GCS: gebruik SFTP (voorkeur), FTP of Google Cloud Storage (GCS) om 
productgegevens naar de Google-server te sturen.  Meer informatie over het uploaden 
via SFTP en FTP of met Google Cloud Storage. 
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• Diagnostische gegevens API: stel de Content API voor Shopping in (geavanceerd), zodat u 
productvermeldingen automatisch kunt uploaden. U kunt ook API-aanroepfouten bekijken 
op deze pagina. 

• Merchant Center-programma's: ontdek programma's in Merchant Center die u kunnen helpen 
uw producten te promoten. 
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MODULE 3 MAAK EEN DATAFEED VOOR UW PRODUCTEN 

Productspecificaties 

Gebruik deze specificatie voor de indeling van uw productinformatie voor Google Shopping. Voor het 
succesvol adverteren van uw producten is het belangrijk dat u de productgegevens in de juiste 
indeling bij Google aanlevert. 

Voordat u begint 
Als u nieuw bent op Google Shopping, ga dan eerst aan de slag met de handleiding voor beginners. 

Overige vereisten om rekening mee te houden  

Google heeft nog enkele andere vereisten waaraan uw productgegevens moeten voldoen. Zorg dat u 
ze kent voordat u gaat beginnen: 

• Google Shopping-beleid 
• Vereisten voor bestemmingspagina's 
• Gegevensvereisten voor belastingtarief 
• Gegevensvereisten voor verzendkosten 
• Vereisten voor valuta en taal. Gebruik kenmerken en waarden van een ondersteunde taal en 

valuta voor het land dat u target en de indeling die u heeft gekozen. 
• Indeling met scheidingstekens. Gebruik een ondersteunde taal voor de naam van het kenmerk en 

vaste kenmerkwaarden. Zo heeft het kenmerk condition [staat] de vaste waarde new [nieuw]. 
Zorg dat u de taal van het doelland gebruikt voor elke kenmerkwaarde zonder een vaste 
waarde, zoals title [titel]. Gebruik een onderstrepingsteken of spatie binnen de naam van een 
kenmerk (bijvoorbeeld image_link of image link) 

• XML of API. Gebruik alleen Engelse kenmerknamen (de namen die niet tussen vierkante haken 
staan). Gebruik underscores voor spaties binnen een kenmerknaam (bijvoorbeeld image_link 
in plaats van image link). Spaties zijn wel toegestaan in kenmerkwaarden (bijvoorbeeld in 
stock). 

Definities  

• Product. Woord dat het eigenlijke product beschrijft dat uw potentiële klanten op Google 
kunnen zoeken. 

• Artikel. Woord dat een product beschrijft nadat het aan uw productgegevens is toegevoegd 
in een tekstfeed, XML-feed of API. Een artikel kan bijvoorbeeld een regel in uw tekstfeed zijn. 

• Variant. Woord dat een product beschrijft waarvan verschillende vormen bestaan. Een shirt 
dat in verschillende maten verkrijgbaar is, kan bijvoorbeeld maatvarianten hebben. 

Beknopt overzicht  

 

Vereist Dien dit kenmerk in. Als u dit niet doet, kunnen er geen advertenties worden 
weergegeven voor uw product. 



 
 

 

17 

 

Mogelijk 
vereist 

Lees het Help-artikel over het kenmerk om te achterhalen of u dit kenmerk 
moet indienen voor uw producten. Soms kunnen de vereisten verschillen per 
land waarin u adverteert. 

 

Optioneel U kunt dit kenmerk indienen om de prestaties van uw advertentie te 
optimaliseren.  

  

Kenmerken 
Veelvoorkomende 

productcategorieën 

Groep Naam van kenmerk 
Kleding en 
accessoires 

Media (boeken, 
films, 
muziekopnamen) Software Variantproducten 

Alle overige 
producttypen 

Basisgegevens over 
producten 

id [id] 

     

title [titel] 

     

description [beschrijving] 

     

link [link] 

     

image_link [afbeeldingslink] 

     

additional_image_link 
[extra_afbeeldingslink] 

     

mobile_link [mobiele_link] 

     

Prijs en 
beschikbaarheid 

availability [beschikbaarheid] 

     

availability_date 
[beschikbaarheidsdatum] 

     

expiration_date [vervaldatum] 

     

price [prijs] 

     

sale_price [uitverkoopprijs] 

     

sale_price_effective_date 
[ingangsdatum uitverkoopprijs] 

     

unit_pricing_measure 
[eenheidsprijs_hoeveelheid] 

     

unit_pricing_base_measure 
[eenheidsprijs_basishoeveelheid] 

     

installment [termijn] 

     

loyalty_points [spaarpunten] 
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Kenmerken 
Veelvoorkomende 

productcategorieën 

Groep Naam van kenmerk 
Kleding en 
accessoires 

Media (boeken, 
films, 
muziekopnamen) Software Variantproducten 

Alle overige 
producttypen 

Productcategorie google_product_category 
[google_productcategorie] 

     

product_type [producttype] 

     

Product-ID's brand [merk] 

     

gtin [gtin] 

     

mpn [mpn] 

     

identifier_exists [id_bestaat] 

     

Gedetailleerde 
productbeschrijving 

condition [staat] 

     

adult [volwassene] 

     

multipack [multipack] 

     

is_bundle [is_pakket] 

     

energy_efficiency_class 
[energieklasse] 

     

age_group [leeftijdsgroep] 

     

color [kleur] 

     

gender [geslacht] 

     

material [materiaal] 

     

pattern [patroon] 

     

size [maat] 

     

size_type [maattype] 

     

size_system [matensysteem] 

     

item_group_id 
[productgroep_id] 

     

Shopping-
campagnes en 
andere instellingen 

adwords_redirect 
[adwords_doorsturing] 

     

excluded_destination 
[uitgesloten_bestemming] 
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Kenmerken 
Veelvoorkomende 

productcategorieën 

Groep Naam van kenmerk 
Kleding en 
accessoires 

Media (boeken, 
films, 
muziekopnamen) Software Variantproducten 

Alle overige 
producttypen 

custom_label_0 
[aangepast_label_0] 

custom_label_1 
[aangepast_label_1] 

custom_label_2 
[aangepast_label_2] 

custom_label_3 
[aangepast_label_3] 

custom_label_4 
[aangepast_label_4] 

     

promotion_id [aanbieding_id] 

     

Verzending shipping [verzending] 

     

shipping_label [verzendlabel] 

     

shipping_weight 
[verzendgewicht] 

     

shipping_length [pakketlengte] 

     

shipping_width [pakketbreedte] 

     

shipping_height [pakkethoogte] 

     

Btw tax [belastingen] 

     

  

Klik op de naam van een kenmerk voor alle gegevens, waaronder meer informatie over de 
minimumvereisten, praktische tips en voorbeelden. 

Basisgegevens over producten 
De productgegevens die u met deze kenmerken verstrekt, vormen de basis voor de Shopping-
advertenties die we voor u creëren. Zorg ervoor dat alle gegevens die u verstrekt goed genoeg zijn 
om aan uw klanten te laten zien. 

Kenmerk Indeling 
Minimumvereisten in één 
oogopslag 

id [id] Vereist 
De unieke ID van uw product 

• Gebruik een unieke waarde 
voor elk product. Gebruik 
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Kenmerk Indeling 
Minimumvereisten in één 
oogopslag 

Voorbeeld  
A2B4 

Syntaxis 
Maximaal 50 tekens 

Property van schema.org 
Product.sku 

waar mogelijk de SKU van 
het product.  

• Laat de ID ongewijzigd 
wanneer u uw gegevens 
wijzigt. 

• Gebruik alleen geldige 
Unicode-tekens. Vermijd 
ongeldige tekens, zoals 
controle-, functie- of 
privégebiedtekens 

• Gebruik voor alle landen en 
talen dezelfde ID voor 
hetzelfde product 

title [titel] Vereist 
De naam van uw product 

Voorbeeld  
Piqué-poloshirt voor mannen 

Syntaxis 
Maximaal 150 tekens 

Property van schema.org 
Product.name 

• Geef een nauwkeurige 
beschrijving van uw 
product en gebruik 
dezelfde titel als op uw 
bestemmingspagina 

• Gebruik geen wervende 
teksten zoals 'gratis 
verzending', teksten met 
alleen hoofdletters of 
grappige vreemde tekens 

• Voor varianten 

• Vermeld een 
onderscheidend kenmerk, 
zoals kleur of maat 

• Voor mobiele apparaten 

• Vermeld 'met contract' bij 
verkoop met contract 

• Vermeld 'met 
betalingsplan' bij verkoop 
met betaling in termijnen 
voor de Verenigde Staten 

• Voor Rusland 

• Vermeld de 
leeftijdsclassificatie aan het 
begin van de titel voor 
boeken en andere 
informatieproducten 

description [beschrijving] Vereist 
Beschrijving van uw product 

Voorbeeld  
Rood, 100% katoen, t-shirt voor mannen, large 

Syntaxis 
Maximaal 5000 tekens 

• Geef een nauwkeurige 
beschrijving van uw 
product en gebruik 
dezelfde beschrijving als op 
uw bestemmingspagina 

• Gebruik geen wervende 
teksten zoals 'gratis 
verzending', teksten met 
alleen hoofdletters of 
grappige vreemde tekens 
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Kenmerk Indeling 
Minimumvereisten in één 
oogopslag 

Property van schema.org 
Product.description 

• Vermeld alleen informatie 
over het product. Gebruik 
geen links naar uw winkel, 
verkoopinformatie, 
gegevens van 
concurrenten, andere 
producten of accessoires 

link [link] Vereist 
De bestemmingspagina van uw product 

Voorbeeld  
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030 

Syntaxis 
Maximaal 2000 tekens 

Property van schema.org 
Offer.url 

• Gebruik uw geverifieerde 
domeinnaam 

• Begin met http of https 

• Gebruik een gecodeerde 
URL die voldoet aan RFC 
2396 of RFC 1738. Een 
komma wordt bijvoorbeeld 
weergegeven als '%2C' 

• Gebruik geen link naar een 
tussenliggende pagina, 
tenzij dit wettelijk verplicht 
is 

• Gebruik een tracking-URL 
binnen het domein, indien 
nodig. Gebruik niet te veel 
omleidingen; die kunnen 
voor meer latentie zorgen 

image_link [afbeeldingslink] Vereist 
De URL van de hoofdafbeelding van uw product 

Voorbeeld  
http://www.example.com/image1.jpg 

Syntaxis 
Maximaal 2000 tekens 

Property van schema.org 
Product.image 

• Voor de URL van de 
afbeelding: 

• Link naar de 
hoofdafbeelding van uw 
product 

• Begin met http of https 

• Gebruik een gecodeerde 
URL die voldoet aan RFC 
2396 of RFC 1738. Een 
komma wordt bijvoorbeeld 
weergegeven als '%2C' 

• Zorg ervoor dat de URL 
gecrawld kan worden door 
Google (robots.txt-
configuratie waardoor 
Googlebot en Googlebot-
afbeelding gebruikt kunnen 
worden)  

• Voor de afbeelding: 

• Laat duidelijk het product 
zien dat u verkoopt 

• Gebruik een 
geaccepteerde, niet-
geanimeerde indeling: GIF 
(.gif), JPEG (.jpg / .jpeg), 
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Kenmerk Indeling 
Minimumvereisten in één 
oogopslag 

PNG (.png), BMP (.bmp) en 
TIFF (.tif / .tiff)  

• Gebruik voor niet-
kledingproducten een 
afbeelding van ten minste 
100 x 100 pixels 

• Gebruik voor 
kledingproducten een 
afbeelding van ten minste 
250 x 250 pixels 

• Gebruik geen afbeeldingen 
die groter zijn dan 64 
megapixels of een bestand 
dat groter is dan 16 MB 

• Vergroot geen afbeeldingen 
en gebruik geen miniaturen 

• Gebruik geen wervende 
teksten, watermerken of 
randen 

• Gebruik geen placeholders 
of een generieke 
afbeelding. Uitzonderingen: 

• In de 
categorieën Hardware (663) 
of Voertuigen en 
onderdelen (528) zijn 
illustraties toegestaan 

• In alle categorieën verf zijn 
afbeeldingen met één kleur 
toegestaan 

additional_image_link 
[extra afbeeldingslink] 

Optioneel 
De URL van een extra afbeelding voor uw product 

Voorbeeld  
http://www.example.com/image1.jpg 

Syntaxis 
Maximaal 2000 tekens 

• Voldoe aan de eisen voor 
het kenmerk image_link 
[afbeeldingslink] waarbij de 
volgende uitzonderingen 
gelden: 

• Het product mag in de 
afbeelding in verschillende 
settings of in gebruik 
worden getoond 

• Er mogen afbeeldingen of 
illustraties worden gebruikt 

• Gebruik maximaal tien 
extra productafbeeldingen 
door dit kenmerk meerdere 
keren te gebruiken 

mobile_link [mobiele link] Optioneel 
Een voor mobiele apparaten geoptimaliseerde bestemmingspagina van 
uw product, indien u verschillende URL's voor mobiel en desktopverkeer 
heeft. 

• Voldoe aan de eisen voor 
het kenmerk link [link] 



 
 

 

23 

Kenmerk Indeling 
Minimumvereisten in één 
oogopslag 

Voorbeeld  
http://www.m.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030 

Syntaxis 
Max 2000 alfanumerieke tekens 

Prijs en beschikbaarheid 
Deze kenmerken beschrijven de prijs en beschikbaarheid van uw producten. Potentiële klanten zien 
deze gegevens in uw advertenties. Als de prijzen en beschikbaarheid van uw producten vaak 
veranderen, moet u ons hierover informeren zodat wij de advertenties kunnen weergeven. Met deze 
tips houdt u uw productgegevens actueel. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

availability 
[beschikbaarheid] 

Vereist 
De verkrijgbaarheid van uw product 

Voorbeeld  
in stock [op voorraad] 

Ondersteunde waarden 

• in stock [op voorraad] 

• out of stock [niet op voorraad] 

• preorder [vooraf bestellen] 
Property van schema.org 
Offer.availability 

• Geef de juiste verkrijgbaarheid van uw product op en zorg dat 
deze overeenkomst met uw bestemmingspagina 

availability_date 
[beschikbaarheidsdatum] 

Optioneel 
De datum waarop een vooraf 
besteld product klaar is voor 
verzending 

Voorbeeld 
2016-02-24T11:07:31+0100 (UTC+1) 

Syntaxis 

• Max 25 alfanumerieke tekens 

• ISO 1601  

• JJJJ-MM-DD 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ss 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ssZ 
Property van schema.org 

• Offer.availabilityStarts 

• Offer.availabilityEnds 

• Gebruik dit kenmerk als u preorder [vooraf 
bestellen] voor availability [verkrijgbaarheid] gebruikt 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

expiration_date 
[vervaldatum] 

Optioneel  
De datum waarop uw product niet 
meer te zien moet zijn 

Voorbeeld 
2016-07-11T11:07:31+0100 (UTC+1) 

Syntaxis 

• Max 25 alfanumerieke tekens 

• ISO 8601  

• JJJJ-MM-DD 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ss 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ssZ 

• Gebruik een darum die minder dan 30 dagen in de toekomst 
ligt 

price [prijs] Vereist  
De prijs van uw product 

Voorbeeld 
15,00 USD 

Syntaxis  

• Numeriek 

• ISO 4217 
Property van schema.org 
Offer.priceSpecification 

• Geef de juiste prijs en valuta voor uw product op en zorg dat 
deze overeenkomen met uw bestemmingspagina 

• Zorg dat de prijs in de valuta van het doelland op een 
gemakkelijk te vinden plaats op uw bestemmingspagina staat  

• Zorg dat het product online voor de opgegeven prijs gekocht 
kan worden 

• Zorg dat alle gebruikers in het doelland het afzonderlijke 
product kunnen kopen voor de opgegeven prijs, zonder dat ze 
voor een lidmaatschap hoeven te betalen. 

• Geef geen prijs van 0 op (een prijs van 0 is wel toegestaan voor 
mobiele apparaten die met een contract verkocht worden) 

• Voor producten die in grote aantallen, pakketten of multipacks 
verkocht worden 

• Geef de totaalprijs op van het kleinst mogelijke aantal, pakket 
of multipack 

• Voor de Verenigde Staten, Canada en India 

• Vermeld de prijs zonder btw 

• Voor alle andere landen 

• Vermeld de prijs inclusief btw 

• Zie de kenmerken unit_pricing_measure [eenheidsprijs_
basishoeveelheid] en installment [termijn] voor meer opties bij 
het invoeren van prijsinformatie 

sale_price [uitverkoopprijs] Optioneel  
De uitverkoopprijs van uw product 

Voorbeeld 
15,00 USD 

Syntaxis  

• Numeriek 

• ISO 4217 
Property van schema.org 
Offer.priceSpecification 

• Moet voldoen aan de vereisten voor het kenmerk price [prijs] 

• Geef de sale_price [uitverkoopprijs] op naast het kenmerk price 
[prijs] met de reguliere prijs 

• Geef de juiste uitverkoopprijs voor het product op en zorg dat 
deze overeenkomt met de uitverkoopprijs op de 
bestemmingspagina 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

sale_price_effective_date 
[uitverkoopprijs_
startdatum] 

Optioneel  
De periode waarvoor de sale_price 
[uitverkoopprijs] van het product 
geldt 

Voorbeeld 
2016-02-24T11:07:31+0100 (UTC+1) 
/ 2016-02-29T23:07:31+0100 
(UTC+1) 

Syntaxis 

• Maximaal 51 alfanumerieke tekens 

• ISO 8601  

• JJJJ-MM-DD 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ss 

• JJJJ-MM-DDThh:mm:ssZ 

• Gebruik een / om de begin- en 
einddatum te scheiden 
Property van schema.org 

• Offer.priceSpecification.validFrom 

• Offer.priceSpecification.
validThrough 

• Gebruik samen met sale_price [uitverkoopprijs] 

• Als u geen sale_price_effective_date [uitverkoopprijs_
startdatum] invoert, is de sale_price [uitverkoopprijs] altijd 
geldig 

• Gebruik een begindatum die vóór de einddatum ligt 

unit_pricing_measure 
[eenheidsprijs_hoeveelheid] 

Optioneel (tenzij vereist door lokale 
wet- of regelgeving) 
Het gewicht en de afmetingen van 
het product zoals het wordt 
verkocht 

Voorbeeld 
1,5 kg 

Syntaxis 
Numerieke waarde plus eenheid 

Ondersteunde eenheden 

• Gewicht: oz, lb, mg, g, kg 

• Volume VS: floz, pt, qt, gal 

• Volume metrisch: ml, cl, l, cbm 

• Lengte: in, ft, yd, cm, m 

• Oppervlakte: sqft, sqm 

• Per eenheid: ct 
Property van schema.org 
Offer.priceSpecification.reference
Quantity 

• Gebruik het gewicht of de afmetingen van het product zonder 
verpakking  

• Gebruik een positief getal 

unit_pricing_base_measure 
[eenheidsprijs 
basishoeveelheid] 

Optioneel (tenzij vereist door lokale 
wet- of regelgeving) 
De standaardhoeveelheid van het 
product voor de prijs 

• Optioneel als u unit_pricing_measure [eenheidsprijs_
hoeveelheid] invoert 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

(bijvoorbeeld 100 ml betekent dat 
de prijs wordt berekend op basis 
van een eenheid van 100 ml 

Voorbeeld 
100g 

Syntaxis 
Geheel getal + eenheid 

Ondersteunde integers  
1, 10, 100, 2, 4, 8 

Ondersteunde eenheden 

• Gewicht: oz, lb, mg, g, kg 

• Volume VS: floz, pt, qt, gal 

• Volume metrisch: ml, cl, l, cbm 

• Lengte: in, ft, yd, cm, m 

• Oppervl: sqft, sqm 

• Per eenheid: ct 
Aanvullende ondersteunde 
combinaties van geheel getal plus 
eenheid  
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg 

Property van schema.org 
Offer.priceSpecification.reference
Quantity.valueReference 

• Gebruik dezelfde maateenheid voor zowel de unit_pricing_
measure [eenheidsprijs_hoeveelheid] als de unit_pricing_base_
measure [eenheidsprijs_basishoeveelheid] 

• Vergeet niet dat de prijs (of de uitverkoopprijs, indien geldig) 
wordt gebruikt om de prijs per eenheid van het product te 
berekenen. Bijvoorbeeld, als de price [prijs] 3 USD is en 
de unit_pricing_measure [eenheidsprijs_hoeveelheid] is 150 
ml, en de unit_pricing_base_measure [eenheidsprijs_
basishoeveelheid] is 100ml, dan is de prijs per eenheid 2 USD / 
100ml 

installment [termijn] Optioneel (alleen Brazilië) 
Details van een plan voor betaling in 
termijnen 

Voorbeeld 
6, 50 BRL 

Syntaxis 
installment [termijn] gebruikt 2 
subkenmerken: 

• months [maanden] (vereist)  
Geheel getal, het aantal termijnen 
dat de koper moet betalen. 

• amount [bedrag] (optioneel) 
ISO 4217, het bedrag dat de koper 
per maand moet betalen 

• Zorg dat de termijnoptie overeenkomt met de optie op uw 
bestemmingspagina 

• Er is geen klantenkaart nodig 

• Zorg dat u wel het kenmerk prijs voor de totale price 
[prijs] voor het product opgeeft  

loyalty_points 
[spaarpunten] 

Optioneel (alleen Japan) 
Het aantal en het soort spaarpunten 
dat een klant verdient bij aankoop 
van een product 

Voorbeeld 
Programma A, 100, 1,5 

• Gebruik alleen spaarpunten met een bepaalde geldwaarde 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

Syntaxis 
loyalty_points 
[spaarpunten] gebruikt 3 
subkenmerken: 

• points_value [puntwaarde] (vereist)  
Het aantal punten dat met dit 
product verdiend wordt 

• name [naam] (optioneel) 
Naam van het loyaliteitsprogramma. 
12 tekens op volledige breedte of 24 
Latijnse tekens 

• ratio [ratio] (optioneel) 
De waarde van een punt indien 
geconverteerd naar valuta  

Productcategorie 
Met behulp van deze kenmerken kan Google beter begrijpen wat u verkoopt en kunnen we uw 
advertenties beter laten aansluiten op de zoekopdrachten van potentiële klanten. Vergeet niet dat u 
deze productcategorieën later ook kunt gebruiken voor uw advertentiecampagne in AdWords. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

google_product_category [google_
productcategorie 

Vereist (in de categorieën Kleding en 
accessoires (166), Media (73) 
en Software (75)) 
Door Google gedefinieerde 
productcategorie voor uw product 

Voorbeeld 
Apparel & Accessories > Clothing > 
Outerwear > Coats & Jackets [Kleding 
en accessoires > Kleding > 
Bovenkleding > Jassen] 
of 
371 

Syntaxis  
Waarde uit de Google-
producttaxonomie 

• het nummer van de categorie-ID of  

• het volledige pad van de categorie 
Ondersteunde waarden 
Google-producttaxonomie 

• Gebruik niet meer dan 1 categorie  

• Gebruik de meest relevante categorie 

• Gebruik het volledige pad van de categorie of het 
nummer van de de categorie-ID 

• Voeg een specifieke categorie voor bepaalde 
producten toe: 

• Voor alcoholische dranken moet u één van deze 
categoriën gebruiken:  

• Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic 
Beverages [Eten, drinken en tabak > Drinken > 
Alcoholische dranken] (499676) of een van de 
subcategorieën  

• Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > 
Homebrewing & Winemaking Supplies [Kunst en 
entertainment > Hobby's en creatieve 
vaardigheden > Benodigheden voor thuis 
bierbrouwen en wijnmaken] (3577) of een van de 
subcategorieën  

• Bij mobiele apparaten die met een contract worden 
verkocht moet u voor telefoons Electronics > 
Communications > Telephony > Mobile Phones 
[Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele 
telefoons] (267) gebruiken en voor 
tablets Electronics > Computers > Tablet Computers 
[Elektronica > Computers > Tablets] (4745) 

• Voor cadeaubonnen moet u Arts & Entertainment > 
Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & 
Certificates [Kunst en entertainment > Feestelijke 
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gelegenheden > Cadeaus > Cadeaubonnen] (53) 
gebruiken 

product_type [producttype] Optioneel  
De productcategorie die u aan uw 
product hangt 

Voorbeeld 
Home > Women > Dresses > Maxi 
Dresses [Startpagina > Dames > Jurken 
> Maxi-jurken] 

Syntaxis 
Maximaal 750 alfanumerieke tekens 

• Gebruik de volledige categorie. Gebruik 
bijvoorbeeld Home > Women > Dresses > Maxi 
Dresses [Startpagina > Dames > Jurken > Maxi-
jurken] in plaats van alleen Dresses [Jurken] 

• Alleen de eerste waarde product_type zal worden 
gebruikt om het bieden en rapporteren in AdWords 
Shopping-campagnes te regelen 

Product-ID's 
Deze kenmerken zorgen voor de product-ID's die de producten omschrijven die u wereldwijd 
verkoopt. We gebruiken product-ID's om te begrijpen wat u verkoopt. Als we weten wat u verkoopt, 
kunnen we u helpen de prestaties van uw advertenties te verbeteren door waardevolle informatie 
over het product toe te voegen en advertenties op een relevantere manier aan gebruikers te 
tonen. Meer informatie over product-id's. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

brand [merk] Vereist (Voor alle nieuwe 
producten, behalve films, 
boeken en muziekopnamen) 
De merknaam van uw product 

Voorbeeld 
Google 

 
Syntaxis 
Maximaal 140 tekens 

 
Property van schema.org 
Product.brand 

• Gebruik de merknaam van het product die 
consumenten in het algemeen herkennen 

• Gebruik alleen uw winkelnaam als merk indien u 
het product maakt of wanneer uw product onder 
een generieke merkcategorie valt. U kunt 
bijvoorbeeld uw winkelnaam als merk gebruiken als 
u producten met een wit merk of bijzondere 
sieraden verkoopt. 

• Kunt u geen merk opgeven, geef dan ook geen 
waarde op. Gebruik bijvoorbeeld 
nooit n.v.t., algemeen, geen merk of bestaat niet 

• Voor compatibele producten: 

• Gebruik het GTIN en het merk van de fabrikant die 
het compatibele product heeft geproduceerd. 

• Vermeld niet het merk van de oorspronkelijke 
fabrikant (OEM) om aan te geven dat uw product 
compatibel is met of een replica is van het product 
van het OEM-merk 

gtin [gtin] Vereist (Voor alle nieuwe 
producten met een GTIN die 
door de fabrikant is toegekend) 
Het Global Trade Item Number 
(GTIN) van uw product 

Voorbeeld 
3234567890126 

• Laat streepjes en spaties weg 

• Gebruik alleen geldige GTIN's, zoals gedefinieerd in 
de officiële validatiegids van GS1 die de volgende 
vereisten bevat: 

• Het controlecijfer is aanwezig en correct 

• Het GTIN wordt niet beperkt (GS1-
voorvoegselbereik 02, 04, 2) 
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Syntaxis 
Max 50 numerieke tekens 
(maximaal 14 per waarde, 
extra spaties en streepjes 
worden genegeerd) 

Ondersteunde waarden 

• UPC (in Noord-Amerika / 
GTIN-12)  
12-cijferig nummer zoals 
323456789012 
8-cijferige UPC-E-codes 
moeten worden omgezet in 12-
cijferige codes 

• EAN (in Europa / GTIN-13) 
13-cijferig nummer zoals 
3001234567892 

• JAN (in Japan / GTIN-13) 
8- of 13-cijferig nummer zoals 
49123456 of 4901234567894 

• ISBN (voor boeken) 
10- of 13-cijferig nummer zoals 
1455582344 of 978-
1455582341. Als u beide 
nummers heeft, geeft u alleen 
het 13-cijferige nummer op. 
ISBN-10 is verouderd en moet 
worden omgezet naar ISBN-13 

• ITF-14 (voor multipacks / 
GTIN-14) 
14-cijferig nummer zoals 
10856435001702 
Property van schema.org 
Product.isbn 
Product.gtin8 
Product.gtin12 
Product.gtin13 
Product.gtin14 

• Het GTIN is geen kortingsbon (GS1-
voorvoegselbereik 98 - 99) 

• Voor compatibele producten: 

• Gebruik het GTIN en het merk van de fabrikant die 
het compatibele product heeft geproduceerd. 

• Vermeld niet het merk van de oorspronkelijke 
fabrikant (OEM) om aan te geven dat uw product 
compatibel is met of een replica is van het product 
van het OEM-merk 

• Voor multipacks: 

• Gebruik de product-id's die betrekking hebben op 
het multipack 

• Voor pakketten: 

• Gebruik de product-id's voor het hoofdproduct van 
het pakket 

• Als u producten aanbiedt die zijn aangepast, zijn 
gegraveerd of anderszins zijn gewijzigd, en waar de 
fabrikant een GTIN aan heeft toegekend: 

• Gebruik het GTIN en het kenmerk is_bundle [is 
pakket] zodat wij weten dat het om een aangepast 
product gaat 

• Als uw product geen GTIN of MPN heeft: 

• Zet identifier_exists [id_bestaat] op no 
[nee] ( FALSE [onwaar]) 

mpn [mpn] Vereist (Alleen als uw nieuwe 
product geen GTIN van de 
fabrikant heeft gekregen) 
Het Manufacturer Part Number 
(mpn) van uw product 

Voorbeeld 
GO12345OOGLE 

Syntaxis 
Maximaal 70 alfanumerieke 
tekens 

Property van schema.org 
Product.mpn 

• Gebruik alleen MPN's die door een fabrikant zijn 
toegekend 

• Gebruik de meest specifieke MPN. Verschillende 
kleuren van een product moeten bijvoorbeeld 
verschillende MPN's hebben 

• Als uw product geen GTIN en MPN heeft: 

• Zet identifier_exists [id_bestaat] op no 
[nee] ( FALSE [onwaar]) 
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identiefier_exists [id bestaat] Optioneel  
Gebruik als uw nieuwe product 
geen  

• GTIN en merk 
of 

• MPN en merk heeft  
Voorbeeld 
nee 

Ondersteunde waarden   

• ja 
Product-ID's zijn door de 
fabrikant aan het nieuwe 
product toegekend 

• nee 
De fabrikant heeft geen GTIN, 
merk of MPN aan het nieuwe 
product toegekend 

• Als u geen kenmerk gebruikt, is de standaard yes 
[ja] 

• Als uw product geen GTIN en merk of MPN en merk 
heeft: 

• Zet identifier_exists [id_bestaat] op no [nee] 

Gedetailleerde productbeschrijving 
Deze kenmerken worden gebruikt voor bepaalde producteigenschappen waar gebruikers vaak naar 
zoeken. Met de kenmerken heeft u meer controle over de weergave van uw advertentie wanneer u 
varianten verkoopt. Met deze kenmerken kunnen potentiële klanten ook filteren op Google 
Shopping. Meer informatie over het gebruik van varianten. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

condition [staat] Vereist  
De staat van uw product 

Voorbeeld  
nieuw 

Ondersteunde waarden 

• new [nieuw]  
Gloednieuw, ongeopend, 
oorspronkelijke verpakking 

• refurbished [opgeknapt]  
Professioneel hersteld, wordt 
geleverd met garantie, al of 
niet in de oorspronkelijke 
verpakking 

• used [gebruikt]  
Eerder gebruikt, 
oorspronkelijke verpakking 
geopend of ontbrekend 
Property van schema.org 
Offer.itemCondition 
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adult [volwassene] Vereist 
Geef aan of een product 
seksueel suggestieve inhoud 
bevat 

Voorbeeld 
yes [ja] 

Ondersteunde waarden 

• yes [ja] 

• no [nee] 

• Antwoord yes [ja] als dit product naaktheid of seksueel 
suggestieve inhoud bevat. Als u dit kenmerk niet 
gebruikt, is de standaard 'no [nee]. Meer informatie 
over inhoud die op volwassenen is gericht 

• Als de doelgroep van uw website over het algemeen uit 
volwassenen bestaat en op volwassenen gerichte 
inhoud met of zonder naaktheid bevat, ga dan naar uw 
Merchant Center-account. Onder Algemene Instellingen 
vinkt u het vakje aan naast 'Deze website bevat 
producten voor volwassenen zoals gedefinieerd in ons 
beleid'. Als u dit vakje aanvinkt, hoeft u het 
kenmerk adult [inhoud_voor_volwassenen] niet voor 
afzonderlijke producten te gebruiken. 

multipack [multipack] Vereist (voor 
multipackproducten in 
Australië, Brazilië, Tsjechië, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Japan, Nederland, Spanje, 
Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde 
Staten) 
Het aantal identieke 
producten dat binnen een 
door de verkoper 
gedefinieerd multipack wordt 
verkocht 

Voorbeeld 
6 

Syntaxis 
Geheel getal, groter dan één 
(multipacks kunnen niet één 
product bevatten) 

• Gebruik dit kenmerk als u een aangepaste groep 
identieke producten hebt gedefinieerd en deze als één 
verkoopeenheid aanbiedt. U verkoopt bijvoorbeeld zes 
stuks zeep in één pakket 

• Voer het aantal producten in uw multipack in. Als u het 
kenmerk niet gebruikt, is de standaard 0 

• Als niet u maar de fabrikant van het product het 
multipack heeft samengesteld, gebruik dit kenmerk dan 
niet. 

is_bundle [is_pakket] Vereist (voor pakketten in 
Australië, Brazilië, Tsjechië, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Japan, Nederland, Spanje, 
Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde 
Staten) 
Geeft aan dat een product 
een door de verkoper 
gedefinieerde, aangepaste 
groep producten is met één 
hoofdproduct 

Voorbeeld  
yes [ja] 

Ondersteunde waarden 

• yes [ja] 

• no [nee] 

• Gebruik yes [ja] als u een zelf aangepast pakket met 
verschillende producten aanbiedt en het pakket een 
hoofdproduct bevat. Bijvoorbeeld een camera met een 
lens en een tas Als u het kenmerk niet gebruikt, is de 
standaard no [nee] 

• Gebruik dit kenmerk niet voor pakketten zonder 
duidelijk hoofdproduct'. Bijvoorbeeld een cadeaumand 
met kaas en crackers 
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energy_efficiency_class [energieklasse] Optioneel (alleen EU en CH 
vanwege daar geldende 
wetten of regelgeving) 
Het energielabel van uw 
product 

Voorbeeld 
A+ 

Ondersteunde waarden 

• G 

• F 

• E 

• D 

• C 

• B 

• A 

• A+ 

• A++ 

• A+++ 

• Voeg het wettelijk vereiste energielabel toe 

• Voor warmwaterapparatuur moet u voor deze typen de 
energieklasse toevoegen: 

• Conventionele warmwaterapparaten 

• Zonneboilers 

• Warmtepompboilers 

• Boilercombinaties  

• Voor omkeerbare airconditioners 

• Voer de energieklasse voor verwarming tijdens een 
gemiddeld seizoen toe 

age_group [leeftijdsgroep] Vereist (voor alle 
kledingartikelen die gericht 
zijn op Brazilië, Frankrijk, 
Duitsland, Japan, het 
Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten alsmede 
alle producten met de 
toegewezen 
leeftijdsgroepen) 
De demografische doelgroep 
van uw product 

Voorbeeld 
infant [zuigeling] 

Ondersteunde waarden 

• newborn [pasgeborene] 
Tot 3 maanden 

• infant [zuigeling] 
Tussen 3-12 maanden 

• toddler [peuter] 
Tussen 1-5 jaar 

• kids [kinderen] 
Tussen 5-13 jaar 

• adult [volwassene] 
Meestal tieners of ouder 
 
Property van schema.org 

• Gebruik één waarde per product 

• Voor varianten 

• Gebruik bij dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden voor age_
group [leeftijdsgroep] 
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• Product.audience.
suggestedMinAge 

• Product.audience.
suggestedMaxAge 

color [kleur] Vereist (voor alle 
kledingartikelen in feeds die 
gericht zijn op Brazilië, 
Frankrijk, Duitsland, Japan, 
het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten alsmede 
alle producten die in 
verschillende kleuren 
verkrijgbaar zijn)  
De kleur(en) van uw product 

Voorbeeld 
Black [Zwart] 

Syntaxis 
Max 100 alfanumerieke 
tekens (max 40 tekens per 
kleur) 

Property van schema.org 
Product.color 

• Gebruik geen nummer zoals 0 2 4 6 8 

• Gebruik geen tekens die niet alfanumeriek zijn, 
zoals #fff000 

• Gebruik geen losse letter, zoals een R (voor Chinees, 
Japans of Koreaans mag u wel één karakter, zoals 红), 
gebruiken 

• Verwijs niet naar een product of afbeelding met 'zie 
afbeelding'; 

• Voeg niet verschillende kleurnamen samen tot 1 woord, 
zoals RoodRozeBlauw, maar scheid de woorden van 
elkaar met een /. 

• Gebruik geen waarden die geen kleur zijn, 
zoals veelkleurig, diverse, variant, heren, dames, of n.v.t. 

• Voor varianten 

• Gebruik met dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden voor color 
[kleur] 

gender [geslacht] Vereist (vereist voor alle 
kledingartikelen in feeds die 
zich richten op Brazilië, 
Frankrijk, Duitsland, Japan, 
het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten alsmede 
producten die zich op een 
bepaald geslacht richten)  
Het geslacht waarvoor uw 
product bedoeld is 

 
Voorbeeld 
unisex [unisex] 

Ondersteunde waarden 

• male [heren] 

• female [dames] 

• unisex [unisex] 
Property van schema.org 
Product.audience.suggested
Gender 

• Voor sommige categorieën binnen Apparel & 
Accessories [Kleding en accessoires] ( 166 ), 
zoals Shoelaces [Schoenveters] ( 1856 ), wordt dit 
kenmerk aanbevolen in plaats van het vereiste, omdat 
geslacht in deze categorieën geen rol speelt 

• Voor varianten 

• Gebruik bij dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden 
voor gender [geslacht] 

material [materiaal] Vereist (indien relevant ter 
onderscheiding van 
verschillende producten in 
een set met varianten)  

• Als u meerdere materialen voor één product (geen 
varianten) wilt aangeven, voegt u een hoofdmateriaal 
toe, gevolgd door maximaal 2 secundaire materialen, 
gescheiden door een /. Gebruik 
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De stof of het materiaal van 
uw product 

Voorbeeld 
Leer 

Syntaxis 
Maximaal 200 tekens 

bijvoorbeeld katoen/polyester/elasthaan in plaats 
van KatoenPolyesterElasthaan 

• Voor varianten 

• Gebruik met dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden 
voor material [materiaal] 

pattern [patroon] Vereist (indien relevant ter 
onderscheiding van 
verschillende producten in 
een set met varianten)  
Het dessin of de opdruk op 
uw product 

Voorbeeld 
Striped [Gestreept] 
polka dot [polkadot] 
paisley [Paisley] 

Syntaxis 
Maximaal 100 tekens 

• Voor varianten 

• Gebruik bij dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden 
voor pattern [dessin] 

size [maat] Vereist (vereist voor alle 
kledingartikelen in de 
productcategorieën Apparel 
& Accessories > Clothing 
[Kleding en accessoires > 
Kleding] en Apparel & 
Accessories > Shoes [Kleding 
en accessoires > 
Schoenen] die zich richten op 
Brazilië, Frankrijk, Duitsland, 
Japan,het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten 
alsmede alle producten die in 
verschillende maten 
verkrijgbaar zijn)  
De maat van uw product 

Voorbeeld 
XL [XL] 

Syntaxis 
Maximaal 100 tekens 

• Voor varianten 

• Gebruik bij dezelfde waarde voor item_group_id 
[productgroep_id] en verschillende waarden voor size 
[maat] 

• Als maten meerdere elementen bevatten, maak er dan 
1 waarde van. Bijvoorbeeld: "16/34 Tall" voor halsmaat 
16 inch, mouwlengte 34 inch en pasvorm "Tall" 

• Als uw artikel in slechts één maat verkrijgbaar is, kunt u 
bijvoorbeeld one size [één maat] , OS , one size fits all 
[één maat voor iedereen] , OSFA , one size fits most 
[één maat voor bijna iedereen] of OSFM gebruiken. 

size_type [maattype] Optioneel (alleen 
kledingproducten) 
De snit van uw product 

Voorbeeld 
maternity [zwangerschap] 

Ondersteunde waarden  

• regular [normaal] 

• Als u geen kenmerk invoert, is de standaard regular 
[normaal] 
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• petite [klein] 

• plus [plus] 

• big and tall [groot en lang] 

• maternity [zwangerschap] 

size_system [matensysteem] Optioneel (alleen 
kledingproducten) 
Het land van het 
maatsysteem dat voor uw 
product wordt toegepast  

Voorbeeld 
VS 

Ondersteunde waarden 

• US [US] 

• UK [UK] 

• EU [EU] 

• DE [DE] 

• FR [FR] 

• JP [JP] 

• CN [CN] (China) 

• IT [IT] 

• BR [BR] 

• MEX [MEX] 

• AU [AU] 

• Als u geen kenmerk gebruikt, is uw doelland de 
standaard 

item_group_id [productgroep-id] Vereist (Brazilië, Frankrijk, 
Duitsland, Japan, het 
Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten als het 
product een variant is) 
ID voor een groep producten 
die in verschillende 
uitvoeringen (varianten) 
verkrijgbaar zijn 

Voorbeeld 
AB12345 

Syntaxis 
Max 50 alfanumerieke tekens 

• Gebruik een unieke waarde voor elke groep varianten. 
Gebruik waar mogelijk de hoofd-SKU  

• Gebruik dezelfde waarde wanneer u uw 
productgegevens aanpast 

• Gebruik alleen geldige Unicode-tekens 

• Gebruik een productgroep-id voor een set producten 
waarvan een of meer van deze kenmerken afwijken 

• color [kleur] 

• size [maat] 

• pattern [patroon] 

• material [materiaal] 

• age group [leeftijdsgroep] 

• gender [geslacht] 

• Gebruik dezelfde kenmerken voor elk product in de 
productgroep. Als een product bijvoorbeeld in 
verschillende maten en kleuren verkrijgbaar is, gebruik 
dan size [maat] en color [kleur] voor elk product dat 
dezelfde waarde deelt met item_group_id 
[productgroep_id] 
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• Als uw producten andere ontwerpelementen heeft die 
niet binnen de bovenstaande kenmerken vallen, 
gebruik item_group_id [productgroep_id] dan niet 

Shopping-campagnes en andere instellingen 
Deze kenmerken bepalen hoe uw productgegevens worden gebruikt wanneer u 
advertentiecampagnes in AdWords aanmaakt. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

adwords_redirect [adwords doorsturing] Optioneel  
Een URL met 
trackingparameters zodat u 
kunt zien hoe het verkeer 
naar uw bestemmingspagina 
verloopt 

Voorbeeld 
http://www.example.com/
product.html 

Syntaxis 
Maximaal 2000 tekens 

1. Zorg ervoor dat de gebruiker terechtkomt op dezelfde 
bestemmingspagina die u in het kenmerk link 
[link] of mobile_link [mobiele_link] gebruikt 

excluded_destination [uitgesloten_
bestemming] 

Optioneel  
Een instelling waarmee u een 
product kunt uitsluiten van 
een specifiek type 
advertentiecampagne 

Voorbeeld 
Shopping 

Ondersteunde waarden 

• Shopping 

• Display Ads 

  

custom_label_0 [aangepast_label_0] Optioneel  
Label dat u aan een product 
toekent waarmee het bieden 
en rapporteren in Shopping-
campagnes geregeld wordt. 

Voorbeeld 

• seizoensgebonden  

• opruiming 

• feestdag 

• reclame 

• prijsbereik 
Syntaxis 
Maximaal 100 tekens 

• Gebruik een waarde die u in uw Shopping-campagne 
zult herkennen. De waarde wordt niet getoond aan 
gebruikers die uw advertenties zien 

• Gebruik maximaal 5 aangepaste labels per product 
door dit kenmerk meerdere keren toe te voegen: 

• custom_label_0 [aangepast_label_0] 

• custom_label_1 [aangepast_label_1] 

• custom_label_2 [aangepast_label_2] 

• custom_label_3 [aangepast_label_3] 

• 'aangepast label 4' [custom_label_4] 

• Gebruik niet meer dan 1000 unieke waarden voor elk 
aangepast label in uw Merchant Center-account 
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promotion_id [aanbieding_id] Optioneel (Vereist voor 
Merchant Promotions in 
Australië, Frankrijk, 
Duitsland, India, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde 
Staten) 
Een ID waarmee u producten 
met speciale promoties kunt 
vergelijken 

Voorbeeld 
ABC123 

Syntaxis 
Maximaal 50 tekens 

• Gebruik een unieke en hoofdlettergevoelige ID zonder 
spaties of symbolen (zoals %, !)  

• Als u bepaalde promoties voor bepaalde producten wilt 
uitzetten, gebruikt u dezelfde promotion_id 
[aanbieding_id] in uw product- en promotiegegevens 

• Gebruik maximaal 10 promotie-ID's voor één product 
door dit kenmerk meerdere keren toe te voegen 

Verzending 
Deze kenmerken kunnen samen met de verzendinstellingen voor het account worden gebruikt om 
nauwkeurige verzendkosten in uw advertenties te vermelden. Verzendkosten spelen een belangrijke 
rol bij de bestellingen van gebruikers; het is dus belangrijk dat u de tijd neemt om betrouwbare 
verzendkosten op te geven. Meer informatie over de verzendinstellingen voor accounts. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

shipping [verzending] Vereist (Australië, Tsjechië, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Spanje, Zwitserland, het 
Verenigd Koninkrijk en de VS)  
De verzendkosten voor uw product 
Voorbeeld  
US:CA:Overnight:16.00 USD 
Syntaxis 
shipping [verzending] maakt gebruik 
van 4 subkenmerken: 
price [prijs] (verplicht)  
Vaste verzendkosten, inclusief btw 
indien nodig 
country [land] (optioneel) 
ISO 3166-landcode  
region [regio], postal_code 
[postcode] of location_id [locatie-
id] (optioneel) 
service [service] (optioneel) 
Serviceklasse of verzendingssnelheid 

Gebruik deze instelling alleen als u de 
verzendinstellingen in het Merchant Center-account 
wilt overschijven voor een afzonderlijk artikel 

shipping_label [verzendlabel] Optioneel  
Label dat u aan een product toekent 
zodat de juiste verzendkosten uit de 
accountinstellingen van het 
Merchant Center worden toegekend 
Voorbeeld  
perishable [bederfelijk] 
Syntaxis 
Maximaal 100 tekens 

Gebruik een waarde die u herkent in de 
verzendinstellingen van uw account De waarde 
wordt niet getoond aan gebruikers die uw 
advertenties zien. Voorbeelden: 
Dezelfde dag 
Extra groot 
Alleen FedEx 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

shipping_weight [verzendgewicht] Optioneel (Vereist wanneer u in de 
verzendinstellingen van uw account 
gebruikmaakt van tarieven van 
transporteurs, een tabel op basis 
van gewicht of een regel op basis 
van gewicht)  
Het gewicht van het product dat 
gebruikt wordt om de 
verzendkosten te berekenen 
Voorbeeld 
3 kg 
Syntaxis 
Geheel getal + eenheid 
Ondersteunde eenheden 
lb 
oz 
g 
kg 

Gebruik deze waarde als u verzendinstellingen op 
uw account gebaseerd zijn op tarieven van 
transporteurs of verzendservices op basis van 
gewicht 

shipping_length [pakketlengte] Optioneel (Vereist voor tarieven in 
de verzendinstellingen van uw 
account die door transporteurs zijn 
berekend) 
De lengte van het product die wordt 
gebruikt om de verzendkosten op 
basis van het dimensionale gewicht 
te berekenen  
Voorbeeld 
20 in 
Syntaxis 
Geheel getal + eenheid 
Ondersteunde integers 
Waarden tussen 1 en 1000 
Ondersteunde eenheden 
in 
cm 

Gebruik deze waarde als u tarieven in de 
verzendinstellingen van uw account wilt gebruiken 
die door transporteurs zijn berekend 
Als u geen dimensiekenmerken voor verzendkosten 
opgeeft bij tarieven die door transporteurs zijn 
berekend, kunnen we geen tarieven berekenen op 
basis van het dimensionale gewicht van het artikel 
In een dergelijk geval berekenen we de tarieven op 
basis van de waarde die u bij shipping_weight 
[verzendgewicht] heeft ingevoerd 
Als u dit kenmerk gebruikt, moet u alle 
dimensiekenmerken voor verzending invoeren 
shipping length [pakketlengte] 
shipping width [pakketbreedte] 
shipping height [pakkethoogte] 
Gebruik dezelfde eenheid voor alle 
dimensiekenmerken voor verzending van een en 
hetzelfde product 
Onthoud dat Google niet automatisch extra 
verzendkosten berekent voor bovenmaatse 
artikelen. Als uw transporteur uw pakket groot of 
bovenmaats vindt, moet u het kenmerk shipping 
[verzending] gebruiken om de verzendkosten voor 
een afzonderlijk artikel in te stellen of het 
kenmerk shipping_label [verzendlabel] gebruiken 
met de verzendinstellingen van het account om de 
kosten in te stellen 

shipping_width [pakketbreedte] Optioneel (Vereist voor tarieven in 
de verzendinstellingen van uw 
account die door transporteurs zijn 
berekend) 
De breedte van het product die 
wordt gebruikt om de 
verzendkosten op basis van het 
dimensionale gewicht te berekenen  
Voorbeeld 
20 in 
Syntaxis 
Geheel getal + eenheid 

Moet voldoen aan de vereisten voor het 
kenmerk shipping_length [pakketlengte] 
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Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

Ondersteunde integers 
Waarden tussen 1 en 1000 
Ondersteunde eenheden 
in 
cm 

shipping_height [pakkethoogte] Optioneel (Vereist voor tarieven in 
de verzendinstellingen van uw 
account die door transporteurs zijn 
berekend) 
De hoogte van het product die 
wordt gebruikt om de 
verzendkosten op basis van het 
dimensionale gewicht te berekenen  
Voorbeeld 
20 in 
Syntaxis 
Geheel getal + eenheid 
Ondersteunde integers 
Waarden tussen 1 en 1000 
Ondersteunde eenheden 
in 
cm 

Moet voldoen aan de vereisten voor het 
kenmerk shipping_length [pakketlengte] 

Btw 
Deze kenmerken kunnen samen met de btw-instellingen voor het account worden gebruikt om 
nauwkeurige btw-kosten in uw advertenties te vermelden. Meer informatie over de btw-instellingen voor 
accounts. 

Kenmerk Indeling Minimumvereisten in één oogopslag 

tax [belastingen] Vereist (alleen Verenigde Staten) 
Het btw-tarief van uw product in procenten 

Voorbeeld  
VS:CA:5.00:y 

Syntaxis 
tax [belastingen] gebruikt 4 subkenmerken: 

• rate [tarief] (vereist)  
Btw-tarief in percentage 

• country [land] (optioneel) 
ISO 3166-landcode  

• region [regio], postal_code [postcode] of location_id 
[locatie-id] (optioneel) 

• tax_ship [belasting_verzendkosten] (optioneel) 
Geef aan of u btw op op verzendkosten berekent 
Geaccepteerde waarden zijn yes [ja] of no [nee] 

• Gebruik deze instelling alleen om de btw-
instellingen op een account voor een afzonderlijk 
artikel te overschrijven. Wij adviseren om btw-
gegevens voor al uw producten op te geven met 
behulp van de accountinstellingen in Merchant 
Center 

• Voor de Verenigde Staten, Canada en India 

• Gebruik geen btw in het kenmerk price [prijs]. U 
hoeft alleen voor de Verenigde Staten belasting in 
het kenmerk tax [belastingen] te gebruiken als u 
uw accountinstellingen wilt overschrijven. 

• Voor alle andere landen 

• Gebruik btw in het kenmerk price [prijs] en gebruik 
niet het kenmerk tax [belastingen] 
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Hoogwaardige gegevens leveren 

U wilt dat gebruikers zich interesseren voor uw producten, zodat ze uiteindelijk iets kopen in uw 
winkel. Daarom is het belangrijk hoogwaardige productgegevens te leveren, met andere woorden, 
productgegevens die actueel, correct en gedetailleerd zijn. Voor een prettige winkelervaring is het 
belangrijk dat een gebruiker op Google Shopping dezelfde informatie over producten ziet die ook op 
uw website wordt weergegeven. 

Actuele gegevens leveren 
Wanneer een gebruiker via Google Shopping op uw website arriveert, verwacht hij of zij dezelfde 
prijs en beschikbaarheid te zien die wordt weergegeven in de Google Shopping-resultaten of in de 
gegevens die u aan ons heeft geleverd. Als een product bijvoorbeeld wordt vermeld als 'op voorraad' 
op Google Shopping, verwacht de gebruiker het artikel te kunnen aanschaffen. Het is dan 
teleurstellend als dat artikel niet daadwerkelijk kan worden aangeschaft. Om die redenen 
controleren we uw website regelmatig om ervoor te zorgen dat de informatie die u aan ons heeft 
geleverd, altijd overeenkomt met de informatie die op uw website staat vermeld. Als de gegevens op 
uw website en de gegevens die u aan ons heeft geleverd niet overeenkomen, kunnen uw artikelen 
worden opgeschort, zodat ze voorlopig niet in de Google Shopping-resultaten worden weergegeven. 
Lees ons beleid voor meer informatie. 
 
Hier volgen enkele tips voor het leveren van actuele gegevens: 

• Maak uw feed onmiddellijk nadat u uw database heeft geüpdatet met de nieuwste 
gegevens, zoals prijs en beschikbaarheidsstatus. 

• Dien uw feed in bij Google op hetzelfde moment als u uw website bijwerkt. Als u uw website 
bijvoorbeeld elke nacht om 2:30 uur bijwerkt, dient u uw feed om 2:30 uur in. We updaten 
uw gegevens voor bestaande producten gewoonlijk binnen enkele minuten (zie uw Merchant 
Center-dashboard voor meer informatie). Bestaat uw website uit meerdere gedeelten die 
afzonderlijk worden geüpdatet, maak dan een feed voor elk gedeelte en dien deze op het 
juiste tijdstip in. 

• Gebruik de microdata van schema.org. Schakel automatische artikelupdates in als u over 
geldige microdata beschikt op uw website. Met deze functie worden de meest nauwkeurige 
productgegevens van uw website opgehaald. Hierdoor verkleint u het risico op 
accountopschorting als gevolg van niet-overeenkomende prijs- en 
beschikbaarheidsinformatie, en op tijdelijke afkeuring van artikelen. Meer informatie 

• Dien uw feed meerdere keren per dag in als u uw website meerdere keren per dag (of 
voortdurend) updatet. We raden u aan uw feed ongeveer vier keer per dag in te dienen: 's 
ochtends vroeg, rond het middaguur, aan het einde van de middag en 's avonds. Als uw 
prijzen en beschikbaarheid vaak veranderen, kunt u feeds voor het updaten van online 
productvoorraad gebruiken. U kunt dit type feed gebruiken om snel updates door te voeren 
van de kenmerken 'prijs' [price], 'beschikbaarheid' [availability], 'reclameprijs' [sale price] en 
'reclameprijs geldigheidsperiode' [sale price effective date] voor een deel van uw producten 
of voor allemaal. Meer informatie 

• Probeer de voorverwerking van uw gegevens zo kort mogelijk te houden als u een feed van 
een externe provider gebruikt. 

• Stem de geplande ophaalbewerking af op de website-updates. Als u geplande 
ophaalbewerkingen heeft ingesteld voor uw Merchant Center-account, zorgt u ervoor dat 
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het tijdstip van de ophaalbewerking aansluit op de regelmatige updates van uw 
website. Meer informatie 

• Gebruik de Content API for Shopping (geavanceerd) om de nieuwste prijs- en 
beschikbaarheidsinformatie naar Google te sturen. Met de Content API kunt u updates voor 
afzonderlijke artikelen leveren en uw gegevens op Google Shopping vrijwel onmiddellijk 
bijwerken. Dit gebeurt meteen nadat de productgegevens in uw eigen systeem zijn 
gewijzigd. Meer informatie 

Correcte en gedetailleerdere gegevens leveren 
Wanneer een gebruiker op Google Shopping naar een product zoekt, heeft hij of zij meestal iets 
specifieks in gedachten. We laten hem of haar dan de meest relevante producten zien. Hoe meer 
informatie we hebben over uw producten, hoe beter we onze gebruikers van dienst kunnen zijn en 
hoe meer geïnteresseerde consumenten we naar uw website kunnen sturen. 
 
Het is om die reden belangrijk dat u alle kenmerken in onze feedspecificatie indient die van toepassing 
zijn op uw producten. Neem zo veel mogelijk van de aanbevolen kenmerken op. Als u alle relevante 
kenmerken opgeeft, kunnen we gebruikers producten laten zien die het meest relevant zijn voor hun 
zoekopdrachten. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat alle ingediende producten voldoen aan 
ons beleid. Lees dit beleid zorgvuldig door. 
 
Wanneer u deze informatie levert, moet u er ook voor zorgen dat de informatie correct is. Zoals 
aangegeven in ons beleid, handhaven we een hoge norm met betrekking tot correcte 
productinformatie. Als u niet voldoet aan onze norm tijdens de regelmatige controles van uw 
gegevens, kunnen al uw producten op Google Shopping worden opgeschort. 
  



 
 

 

42 

Een feed registreren 

Als u productgegevens wilt uploaden naar Google Merchant Center, moet u een feed voor de 
productgegevens registreren. Deze stap is vereist voor alle nieuwe feeds. Zodra een feed is 
geregistreerd, kunt u de bestaande feed uploaden en updaten zonder dat u deze opnieuw hoeft te 
registreren.  
 
U kunt hiermee aan de slag gaan door u eerst naar Producten in uw Merchant Center-account te gaan 

en Feeds te selecteren in het paginamenu. Klik op de plusknop  om te beginnen. Geef de 
gevraagde informatie in de sectie Een nieuwe feed registreren op om verder te gaan: 
 
In het gedeelte Een nieuwe feed registreren moet u verschillende gegevens over uw feed opgeven om 
deze te kunnen registreren: 

• Modus: De modus is de status van uw feed en geeft aan of uw feed is verwerkt als testfeed of 
standaardfeed. Alleen standaardfeeds komen in aanmerking voor weergave op Google. 
Gebruik testfeeds om eventuele verwerkingsfouten en -waarschuwingen op te sporen en op 
te lossen. Een testfeed moet opnieuw worden gemaakt als standaardfeed voordat de 
productgegevens op Google kunnen verschijnen. 

• Type: Het type gegevens in uw feed. U moet bijvoorbeeld het feedtype 'Producten' gebruiken 
om uw Google Shopping-productgegevens in te dienen en het feedtype 'Update online 
productvoorraad' om prijs- en beschikbaarheidskenmerken te updaten voor artikelen die al 
zijn ingediend. Elk feedtype heeft eigen indelings- en kenmerkvereisten. 

• Doelland: Het doelland is het land waar de producten in uw datafeed worden verkocht. 
Producten die u uploadt naar een geselecteerd doelland, moeten voldoen aan de vereisten 
voor dat doelland, inclusief de feedspecificaties en beleidsregels.   

• Taal inhoud: De taal die u heeft gebruikt voor het maken van uw productgegevens. Als u een 
meertalig land selecteert (zoals België, Canada of Zwitserland), worden de ondersteunde 
talen voor de inhoud van dat land weergegeven voor de feed.  

• Valuta: De valuta waarin de producten worden verkocht. Deze kan afwijken van de valuta 
voor de locatie waar uw bedrijf is gevestigd of het doelland van de feed. 

• Feednaam: Geef een beschrijvende naam op waardoor de feed beter te herkennen is. De 
feednaam hoeft niet overeen te komen met de naam van het daadwerkelijke bestand dat u 
indient. 

• Invoermethode: er zijn vier invoermethoden: 
• Google Spreadsheets: U kunt uw gegevens aan ons verstrekken in een gegenereerde sjabloon 

of door een bestaande Google-spreadsheet te selecteren die u heeft gemaakt. 
• Gepland ophalen: Google kan uw feed rechtstreeks van uw server ophalen. (Optioneel) Maak 

een ophaalschema voor uw feed. 
• Regelmatige uploads: U kunt bestanden rechtstreeks naar Merchant Center uploaden via SFTP, 

FTP, Google Cloud Storage of handmatig via de UI. Gebruikt u SFTP, FTP of Google Cloud 
Storage, dan moet u een SFTP- of FTP-account maken in de sectie SFTP/FTP/GCS onder het 
pictogram met de drie stippen.  

• Importbestand van e-commerceplatform: Alleen beschikbaar als u uw ondersteunde e-
commerceplatform heeft gekoppeld aan uw Merchant Center-account en gegevens 
automatisch importeert.  

• Bestandsnaam: Afhankelijk van de invoermethode die u selecteert, wordt u mogelijk gevraagd 
de naam op te geven van het bestand dat u indient. Deze naam moet exact overeenkomen 
met de naam van het bestand dat u heeft gemaakt en daarnaast een geldige extensie 
hebben. RSS en Atom-bestanden moeten eindigen op de extensie .xml en door tabs 
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gescheiden bestanden op de extensie .txt. Bestandsnamen die niet op een extensie eindigen, 
worden standaard verwerkt als een door tabs gescheiden bestand (.txt). 

• Geavanceerde instellingen → Deze feed inschakelen voor: Uw producten worden standaard 
ingediend bij Google Shopping en Display-aanbiedingen (indien beschikbaar). U kunt 
aanbiedingen toevoegen of verwijderen (voor zover deze beschikbaar zijn). Als u 
geselecteerde aanbiedingen wilt bewerken, klikt u op een feednaam op de pagina Feeds en 
selecteert u het tabblad Instellingen op de pagina die wordt geladen. 

• Ophaalschema en Instellingen voor ophalen: Er verschijnt een prompt om een uploadschema te 
maken en aan te geven waar Google uw bestand moet ophalen. Als u deze informatie wilt 
bewerken, klikt u op een feednaam op de pagina Feeds en selecteert u het tabblad Planning 
op de pagina die wordt geladen. 

 
Opmerking: Bepaalde velden worden niet weergegeven voor importfeeds van ondersteunde e-
commerceplatforms. 
 
Nadat u de feedinstellingen heeft opgegeven, klikt u op Opslaan. Uw feed wordt nu weergegeven op 
de pagina Feeds. Klik op de naam van uw feed om de bijbehorende instellingen te wijzigen. Als u niet 
zeker weet welke optie u moet kiezen, raden we u aan alle instellingen op 'Automatisch detecteren' 
te laten staan. 

Een feed verwijderen 

1. Ga naar Producten in uw Merchant Center-account en klik op de pagina Feeds. 
2. Klik op het pictogram X naast de feed die u wilt verwijderen. 
3. Klik op de knop Doorgaan in de opdrachtprompt. 
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Ondersteunde bestandsindelingen 

Momenteel worden datafeeds in de volgende indelingen ondersteund: 

Tekst in een spreadsheet of door tabs gescheiden tekst  

Voor deze indeling voegt u op de eerste regel (de koprij) eerst de kenmerknamen toe, gescheiden 
door een tabs. Vervolgens geeft u vanaf de tweede regel onder elke kenmerknaam de bijbehorende 
waarden op. We raden aan een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel of Google 
Spreadsheets te gebruiken om dit te maken en het op te slaan als een door tabs gescheiden bestand. 
Als u Google Spreadsheets gebruikt, kunt u uw bestand downloaden en het uploaden als een .txt-
bestand of uw spreadsheet rechtstreeks naar Merchant Center uploaden. 
 
Opmerking: Momenteel worden feeds in de Excel-indeling (.xls) of in de vorm van een CSV-bestand 
(met door komma's gescheiden waarden) niet geaccepteerd. Converteer uw bestand naar een 
tekstindeling voordat u het uploadt. 
 
Meer informatie over het maken van datafeeds met tabs als scheidingsteken. 
 
Klik op Door tabs gescheiden tekst (.txt) of Door tabs gescheiden tekst (.xls) (alleen voor weergave, deze 
indeling wordt niet geaccepteerd) om voorbeeldbestanden weer te geven. 
 

Voordelen: 
• Als u een spreadsheetprogramma heeft, kunt u het bestand eenvoudig maken en bewerken. 
• U kunt eenvoudig meerdere artikelen weergeven. 

 
Nadelen: 

• Er kunnen makkelijker indelingsfouten worden gemaakt. 
 
Een voorbeeld met enkele vereiste kenmerken: 
  

id title [titel] beschrijving [description] prijs [price] staat link 

123-uk Gele beer Een zachte, knuffelige teddybeer 12 nieuw http://www.example.com 

 

XML  

We ondersteunen uitgebreide versies van RSS 2.0 en Atom 1.0. U kunt deze bestanden maken en 
bewerken met een teksteditor zoals Kladblok of SimpleText. Net als HTML maakt XML gebruik van 
tags om inhoudsblokken te definiëren. De informatie over uw artikelen wordt ingesloten in deze 
tags, die worden aangegeven door middel van vierkante haken. 
 
Voordelen: 

• Uw site genereert mogelijk al een XML-bestand met uw inhoud. 
• U kunt eenvoudiger meerdere waarden toevoegen voor een kenmerk. 

 
Nadelen: 

• Er is mogelijk meer technische kennis vereist. 
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• Het is moeilijk om meerdere artikelen tegelijk weer te geven. 
Klik op de gewenste XML-indeling om voorbeeldbestanden te downloaden: RSS 2.0 of Atom 1. 
Wanneer u uw datafeed maakt, moet u uw bestand in een van de ondersteunde bestandsindelingen 
opslaan en de juiste extensie gebruiken in de bestandsnaam: 

• .txt: tekst 
• .xml: XML 
• .gz: Gnu-zip, gecomprimeerde tekst of XML 
• .zip: Zip, gecomprimeerde tekst of XML 
• .bz2: Bzip2, gecomprimeerde tekst of XML 

 
Wanneer u uw datafeed voorbereidt, moet u ervoor zorgen dat de feed-URL rechtstreeks verwijst 
naar uw feedbestand. Als de feed-URL naar uw website verwijst, worden uw artikelgegevens 
opgehaald in een HTML-indeling en kan de feed niet worden verwerkt. De URL moet beginnen met 
http://, https://, ftp:// of sftp://. Als een gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist voor toegang 
tot uw bestand, geeft u de betreffende inloggegevens op om Google toegang te verlenen tot uw 
bestand. 
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Een feed uploaden 

Nadat u uw feed heeft gemaakt en geregistreerd, kunt u deze gebruiken om uw gegevens te uploaden. 
 
Opmerking: Als u uw artikelen voor het eerst bij een bepaald doelland indient voor Google Shopping, 
kan het drie werkdagen duren voordat uw artikelen zijn beoordeeld. U kunt vertragingen voorkomen 
door te controleren of uw datafeed voldoet aan de feedspecificatie voor producten en het Google 
Shopping-beleid. Meer informatie over onze productstatusdefinities. 

Voordat u begint 
Als u artikelen voor het eerst bij een bepaald doelland indient voor Google Shopping, moet u er 
rekening mee houden dat het tot 3 werkdagen kan duren voordat de artikelen worden beoordeeld. 
Als u een feed indient voor een bèta-doelland, kan het aanzienlijk langer duren voordat de artikelen 
zijn beoordeeld. Meer informatie over bèta-doellanden. 
 
Zorg dat uw productgegevens voldoen aan de feedspecificatie voor producten en het Google Shopping-
beleid om vertragingen zo veel mogelijk te beperken.  
 
Als u na een upload twijfelt over de status van uw producten, kunt u meer lezen over 
onze productstatusdefinities. 

Uploadopties 
Als u een nieuwe gebruiker van Merchant Center bent, is een handmatige upload de makkelijkste 
manier om aan de slag te gaan. 
 
Opmerking: Als u een gecomprimeerd bestand indient, moet het bestand kleiner zijn dan 4 GB. Is uw 
bestand groter dan 4 GB, splits het dan in meerdere kleinere bestanden voordat u begint met 
uploaden. 
 
Bij het uploaden van uw datafeed naar het Google Merchant Center kunt u kiezen uit vier 
uploadopties. Nadat u een datafeed heeft geüpload, kunt u ook een schema maken om uw feed 
automatisch te laten updaten. 

Directe upload (bestanden kleiner dan 200 MB)  

1. Ga naar de pagina Feeds, die te vinden is onder Producten. 
2. Zoek uw feed in de lijst met geregistreerde bestanden. Klik in de kolom 'Naam' op de naam 

van de feed die is gekoppeld aan het bestand dat u wilt indienen. 
3. Klik op de knop Handmatig uploaden op de pagina die wordt geladen. 
4. Klik in het pop-upvenster op de knop Bestand selecteren. 
5. Blader naar de map op uw computer die uw feed bevat. Selecteer het bestand dat u wilt 

indienen en klik op Openen. 
6. Klik op Dit bestand uploaden en verwerken. 

 
De upload kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van 
uw internetverbinding. De status van feeds is te vinden op de pagina Feeds. De status van uw 
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volledige productcatalogus is te vinden op de pagina Diagnostische gegevens, onder Producten. De 
status verschijnt hier ongeveer 30 minuten nadat de feed is verwerkt. 
 

Uploaden via FTP (bestanden kleiner dan 4 GB)  

FTP (File Transfer Protocol) is een geschikte manier om een grote hoeveelheid productgegevens in te 
dienen. Meer informatie over FTP. 
 

Uploaden via SFTP (bestanden kleiner dan 4 GB)  

SFTP (SSH File Transfer Protocol) is vergelijkbaar met FTP, maar is een veiligere manier om een grote 
hoeveelheid productgegevens in te dienen. Meer informatie over SFTP. 
 

Gepland ophalen (bestanden kleiner dan 4 GB)  

Met de invoermethode voor gepland ophalen kunt u een uploadschema maken voor de datafeed die 
op uw website wordt gehost. Het bestand kan dan op basis van dit schema door ons van uw website 
worden gedownload en naar uw account worden geüpload. We streven ernaar dit zo veel mogelijk 
overeenkomstig uw schema uit te voeren. 
 

  

Tips: 
• Een volledige feed moet minimaal eens in de 30 dagen worden ingediend. Als uw 

productgegevens regelmatig veranderen, mag u uw volledige feed maximaal 4 keer per dag 
uploaden. Voor updates van uw prijs- en beschikbaarheidsgegevens in Merchant Center kunt 
u op elk gewenst moment een feed voor het updaten van online productvoorraad 
gebruiken.  

• Als u meerdere datafeeds indient, moet elk artikel bij elke upload in dezelfde datafeed zijn 
opgenomen. Verplaats uw artikelen niet naar andere feeds. 

Hoeveel artikelen kan ik indienen bij mijn account? 
We streven ernaar verkopers de mogelijkheid te bieden hun volledige productvoorraad in te dienen. 
Voor alle accounts geldt echter een standaardlimiet voor het aantal artikelen dat kan worden 
ingediend. 
 
Als u een groot aantal artikelen indient, ontvangt u een melding in uw account wanneer u uw huidige 
limiet nadert of reeds heeft bereikt. 

Fouten bekijken en problemen oplossen 
Nadat u uw feed heeft geüpload, kunt u een csv-rapport downloaden met informatie over 
verwerkingsfouten en -waarschuwingen. Wanneer er een rapport beschikbaar is, wordt er op de 
pagina Status een optie weergegeven om het bestand te downloaden. Deze pagina wordt geopend 
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wanneer u op de feednaam klikt. Het downloadbare rapport bevat boven in informatie over de bron 
van de fouten, gevolgd door een tabel met informatie over de afzonderlijke artikelen in de feed en 
de bijbehorende fouten en waarschuwingen. Houd er rekening mee dat het rapport slechts 14 dagen 
beschikbaar is (gerekend vanaf de datum dat u een feed heeft geüpload) en dat het rapport in totaal 
maximaal 100.000 fouten en waarschuwingen bevat. 
Op de pagina Diagnostische gegevens kunt u onder Producten ook een geconsolideerd 
probleemrapport voor uw Shopping-productgegevens bekijken. 
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MODULE 4 MAAK SHOPPING CAMPAGNES IN ADWORDS 

Vereisten voor Shopping-campagnes 

U moet aan een aantal vereisten voldoen om een Shopping-campagne in te stellen en Shopping-
advertenties te maken. 

Google-accounts 
U moet accounts instellen in Google Merchant Center en Google AdWords en deze aan elkaar linken. 

Beleidsrichtlijnen 
Uw content voor Shopping-campagnes en Shopping-advertenties moet voldoen aan het beleid van 
Google Shopping, wat afwijkt van het advertentiebeleid van AdWords. Voordat u begint met adverteren, 
moet u zorgen dat uw type bedrijf, uw producten, promoties en website aan de vereisten van Google 
Shopping voldoen. 

Productgegevens 
U moet ons minstens elke 30 dagen actuele productgegevens kunnen sturen. Deze gegevens moeten 
aan onze normen voor gegevenskwaliteit voldoen. Wij hanteren deze normen om gebruikers de best 
mogelijke winkelervaring te bieden en handhaven ze om te zorgen dat uw advertenties beter 
presteren. 
 
U vindt de normen voor het indienen van uw productgegevens in de feedspecificatie voor producten. 
Voor het regelmatig indienen van uw productgegevens gebruikt u het Merchant Center. 
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Een Shopping-campagne maken  

Met Shopping-campagnes kunt u uw producten promoten door gebruikers uitgebreide informatie 
over uw aanbod te geven voordat ze ook maar op uw advertentie hebben geklikt. Met onze op de 
detailhandel gerichte rapportagetools kunt u vervolgens de prestaties van uw producten in de loop 
der tijd bijhouden.  

Voordat u begint 

Als u niet bekend bent met Shopping-campagnes, kunt u meer informatie bekijken in Over Shopping-
campagnes en Shopping-advertenties. 
 
Voordat u uw Shopping-campagne maakt, moet u controleren of u voldoet aan de vereisten. 

Instructies 

Hier vindt u stapsgewijze instructies voor het maken van een Shopping-campagne: 
1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op Campagnes in het paginamenu om naar de pagina Campagnes te gaan. Klik vervolgens 

op de plusknop . 
3. Selecteer Shopping als campagnetype en klik op Volgende. 
4. Kies uw advertentievoorkeuren: 

• Campagnenaam. Geef een naam voor de campagne op. Aan de hand van deze naam kunt 
u de campagne later terugvinden. U kunt de naam wijzigen nadat de campagne is 
gemaakt. 

• Verkoper. Selecteer het Merchant Center-account met de producten die u wilt promoten. 
Als hier geen accounts worden weergegeven, moet u eerst uw Merchant Center- en 
AdWords-accounts linken. U kunt de verkoper niet wijzigen nadat u de campagne heeft 
gemaakt. Meer informatie over het linken van accounts.  

• Land van verkoop. Selecteer het land waar uw producten worden verkocht en waarnaar ze 
worden verzonden. Advertenties worden alleen weergegeven aan mensen in het land 
dat u selecteert. Als u wilt adverteren, moet u ervoor zorgen dat er productgegevens in 
het geselecteerde Merchant Center-account beschikbaar zijn voor het land dat u 
selecteert. Er kunnen pas producten worden gepromoot in de campagne nadat de 
productgegevens zijn toegevoegd. U kunt het land van verkoop niet wijzigen nadat u de 
campagne heeft gemaakt. Meer informatie over taal- en valutavereisten voor elk land. 

• Productfilter. U hoeft deze instelling alleen aan te passen als u het aantal producten wilt 
beperken dat wordt gebruikt in uw campagne. Hiervoor kiest u de criteria waaraan een 
product moet voldoen om te worden gepromoot. Alleen producten die voldoen aan alle 
geselecteerde vereisten, worden toegevoegd aan uw campagne. U kunt deze instelling 
wijzigen nadat de campagne is gemaakt. 

• Bieden. Selecteer welk type biedingen u wilt gebruiken in uw campagne. U kunt deze 
instelling wijzigen nadat de campagne is gemaakt. Meer informatie over het kiezen van een 
biedstrategie. 

• Dagbudget. Selecteer het bedrag dat u bereid bent te besteden aan deze campagne. Meer 
informatie over het selecteren van een geschikt biedingsbedrag. 

• Campagneprioriteit. U hoeft deze instelling alleen aan te passen als u hetzelfde product 
promoot in meerdere campagnes voor hetzelfde land van verkoop. Campagneprioriteit 
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bepaalt welk campagnebudget wordt gebruikt wanneer producten in uw campagnes 
elkaar overlappen. Meer informatie over campagneprioriteit. 

• Netwerken. Standaard worden advertenties in Shopping-campagnes op een aantal 
plekken weergegeven: 

• Met de standaardinstelling kunt u verkeer naar uw producten leiden en het aantal 
conversies verhogen. Als u wilt beperken waar uw advertenties worden weergegeven, 
verwijdert u het vinkje uit het selectievakje van netwerken die u wilt uitsluiten. Meer 
informatie over waar Shopping-advertenties kunnen worden weergegeven. 

• Zoeknetwerk van Google 
• Zoekpartners van Google 
• Apparaten. Standaard kunnen advertenties op elk apparaat worden weergegeven, 

waaronder computers en mobiele apparaten. U kunt deze instelling wijzigen nadat de 
campagne is gemaakt. 

• Locaties. Met deze instelling kunt u beperken waar uw advertenties worden weergegeven 
voor specifieke locaties. U kunt deze instelling wijzigen nadat de campagne is gemaakt. 

• Advertenties met informatie over de winkelvoorraad. U hoeft deze instelling alleen aan te 
passen als u wilt dat uw Shopping-campagne producten bevat die worden verkocht in 
lokale winkels. Als u lokale producten wilt promoten, dient u lokale productgegevens in 
bij Merchant Center. Vervolgens vinkt u het selectievakje 'Advertenties inschakelen voor 
producten die worden verkocht in lokale winkels' aan. Meer informatie over het gebruik van 
advertenties met informatie over de winkelvoorraad. 

5. Klik op Opslaan en doorgaan. 
6. Kies vervolgens welke advertentiegroep u wilt maken: 

• Shopping-productadvertentie (aanbevolen als u nog nooit heeft gewerkt met Google 
Shopping). Dit zijn afzonderlijke productadvertenties. Ze worden automatisch gemaakt 
met behulp van de informatie in uw Merchant Center-account. Als u dit type advertentie 
wilt maken, gaat u verder met de volgende stap. 

• Shopping-showcaseadvertentie. Dit zijn verschillende verwante producten die tot één 
advertentie worden gegroepeerd. U moet extra handelingen verrichten om deze 
advertenties te maken. Als u dit type advertentie wilt maken, kunt u meer informatie 
lezen over het maken van een Shopping-showcaseadvertentie. 
  

7. Maak uw eerste advertentiegroep door enkele gegevens in te voeren. 
• Naam van advertentiegroep. Geef een naam voor de advertentiegroep op. Aan de hand 

van deze naam kunt u de advertentiegroep later terugvinden. U kunt de naam wijzigen 
nadat de campagne is gemaakt. 

• Bod. Geef het bod voor de advertentiegroep op. Wanneer u de advertentiegroep maakt, 
wordt dit bod toegepast op de eerste productgroep in de advertentiegroep: 'Alle 
producten'. U kunt het bod voor de productgroep wijzigen nadat de campagne is 
gemaakt. 

8. Klik op Opslaan. 
9. U wordt naar de pagina met productgroepen gebracht, waar één productgroep ('Alle 

producten') wordt weergegeven die alle producten in de campagne bevat. Maak meer 
productgroepen met behulp van onderverdelingen om de biedingen specifieker te 
maken. Meer informatie over het beheren van een Shopping-campagne met productgroepen. 
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Een Shopping-campagne met productgroepen beheren 

Binnen de advertentiegroep van een Shopping-campagne gebruikt u uw voorraad om biedingen te 
plaatsen met productgroepen in plaats van zoekwoorden. Een productgroep is gewoon een door 
uzelf bepaalde subset van uw voorraad en voor alle producten in die groep geldt hetzelfde bod. 

Informatie over productgroepen 
Eén advertentiegroep 
De eerste keer dat u een Shopping-campagne maakt, beschikt u over één advertentiegroep met 
daarin één productgroep met de naam 'Alle producten'. Deze groep bevat uw volledige voorraad. We 
adviseren u uw voorraad onder te verdelen in kleinere groepen, zodat biedingen specifieker kunnen 
worden afgestemd op uw advertentiedoelen. 
 
Productgroepen onderverdelen om strategischer te bieden 
Voor elke productgroep is een onderverdeling tot zeven niveaus in elke gewenste volgorde mogelijk. 
Zo kunt u een productgroep hebben voor al uw producten en daarop steeds hetzelfde bedrag 
bieden. Anderzijds kunt u ook kleinere productgroepen hebben die zijn ingedeeld per merk of 
productcategorie. Houd er rekening mee dat u geen bod kunt instellen voor een productgroep die is 
onderverdeeld. U stelt biedingen in voor de productgroepen zonder onderverdelingen. Meer 
informatie over praktische tips voor Shopping-campagnes. 
 
Elke advertentiegroep in een Shopping-campagne kan tot 20.000 productgroepen hebben. 
 
Beschikbare kenmerken voor onderverdelingen van productgroepen 
Productgroepen kunnen alleen worden gedefinieerd aan de hand van deze kenmerken, afkomstig uit 
uw productgegevens in Google Merchant Center. 

• Artikel-ID: Uw ID voor elk product. Meer informatie. 
• Merk: De naam van de fabrikant van een product (voorbeeld: Google). Meer informatie. 
• Categorie: Een op de Google-producttaxonomie gebaseerd kenmerk. Voorbeeld van een 

categoriereeks: Kleding en accessoires > Dameskleding > Jurken. In uw productgegevens 
bepalen de tekens ">" de hiërarchische niveaus in de productcategorie die u kunt in 
gebruiken om een onderverdeling van productgroepen te maken. Als u geen categorie 
indient, gebeurt dit mogelijk automatisch. Er zijn gevallen waarin een ingediende categorie 
verder door Google wordt verfijnd. Hoewel we ons uiterste best doen, kan het gebeuren dat 
producten verkeerd worden gecategoriseerd. U kunt alleen onderverdelen op categorie 
wanneer u deze landen target: Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden. Meer 
informatie. 

• Producttype: Een kenmerk dat u toewijst op basis van uw eigen categorisatie. Voorbeeld van 
een categoriereeks: Huis en tuin > Keuken en koken > Keukenapparatuur > Koelkasten. In uw 
productgegevens bepalen de tekens ">" de hiërarchische niveaus in het producttype die u 
kunt in gebruiken om een onderverdeling van productgroepen te maken. Meer informatie. 

• Aangepaste labels: In uw productgegevens kunt u maximaal vijf aangepaste labels maken. 
Voorbeelden van labelwaarden: seizoensgebonden, bestseller. Meer informatie.  

• Staat: De staat van een product (nieuw, gebruikt of gereviseerd). Meer informatie. 
• Kanaal: Waar uw producten worden verkocht, 'lokaal' in een fysieke winkel of 'online' via een 

webwinkel. Meer informatie. 
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• Exclusiviteit van kanaal: Geeft aan of uw producten lokaal of online of via beide kanalen 
worden verkocht. Meer informatie. 

Instructies 
Een onderverdeling voor een productgroep maken 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik in het paginamenu op Campagnes om naar de campagnepagina te gaan. 
3. Klik op de campagne met de productgroepen die u wilt bewerken. 
4. Klik op de advertentiegroep met de productgroepen die u wilt bewerken. 
5. Klik in het paginamenu op Productgroepen om naar de pagina met productgroepen te gaan. 
6. Ga naar de productgroep die u wilt onderverdelen en klik op + naast de naam van deze 

productgroep. U kunt bijvoorbeeld op de + naast de productgroep 'Alle producten' klikken. 
7. Klik in het venster op het dropdown-menu naast '[naam van productgroep] onderverdelen 

op basis van' en kies een productkenmerk om uw nieuwe productgroep te definiëren. 
• Voorbeeld: ''Alle producten' onderverdelen op basis van Categorie' kan bijvoorbeeld 

worden weergegeven. Dit betekent dat u de productgroep 'Alle producten' gaat 
onderverdelen op basis van een door u gekozen categorie.  

• Als u meer dan één kenmerk wilt gebruiken om uw productgroep te definiëren, voltooit u 
het maken van de huidige onderverdeling en herhaalt u de bovenstaande stappen. 

8. Nadat u het kenmerk heeft geselecteerd op basis waarvan u de onderverdeling wilt maken, 
ziet u een lijst met mogelijke onderverdelingen. Klik naast elke mogelijke onderverdeling op 
het selectievakje om de onderverdeling toe te voegen aan uw productgroep. 
• Voorbeeld: Als u schoenen verkoopt en Categorie selecteert, kunt u deze mogelijke 

onderverdelingen te zien krijgen: Sandalen, Pumps en Laarzen. 
9. Voor bepaalde kenmerken kunt u de waarde voor de onderverdeling handmatig toevoegen. 

Ga als volgt te werk om onderverdelingen handmatig toe te voegen: 
o Klik in de linkerbenedenhoek van het venster op Waarden handmatig bulksgewijs 

toevoegen. 
o Geef vervolgens één waarde per regel op en klik op Bevestigen. 

10. Klik op Doorgaan om biedingen te controleren als u klaar bent met het maken van 
onderverdelingen. U kunt de biedingen controleren en bewerken die zijn ingesteld voor 
nieuwe productgroepen die u heeft gemaakt. Als u in plaats daarvan op Opslaan zonder 
biedingen te controleren klikt, wordt voor nieuwe productgroepen die u heeft gemaakt, het 
standaardbod gebruikt van de productgroep die u heeft onderverdeeld. 

• Voorbeeld: U heeft 'Alle producten' bijvoorbeeld onderverdeeld in twee nieuwe 
productgroepen: de staat 'nieuw' en 'tweedehands'. Het standaardbod voor die 
productgroepen is hetzelfde als voor 'Alle producten', tenzij u ze bewerkt. U kunt op 
'Doorgaan om biedingen te controleren' klikken om wijzigingen aan te brengen. Ook kunt u 
de biedingen later op elk gewenst moment wijzigen op de pagina met productgroepen. 

11. Als u op Doorgaan om biedingen te controleren heeft geklikt, kunt u de biedingen voor elke 
productgroep instellen via de kolom 'Nieuwe max. CPC'. 

12. Klik op Opslaan om de onderverdelingen en biedingen voor uw productgroep te bevestigen. 
 

Een bestaande onderverdeling van een productgroep bewerken of verwijderen  

1. Klik in het paginamenu op Advertentiegroepen om naar de pagina met advertentiegroepen te 
gaan. 
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2. Klik op de advertentiegroep met de productgroepen die u wilt bewerken. 
3. Klik in het paginamenu op Productgroepen om naar de pagina met productgroepen te gaan. 
4. Ga naar de productgroep die u wilt bewerken en klik op het potloodpictogram. 
5. Selecteer naast '[naam van productgroep] onderverdelen op basis van' het productkenmerk 

dat u wilt gebruiken om uw onderverdeling te maken. 
6. Vink het selectievakje aan van de waarden die u wilt toevoegen aan de productgroep. Klik op 

de x naast de waarden die u wilt verwijderen uit de productgroep. 
7. Klik op Doorgaan om biedingen te controleren als u klaar bent met het bewerken van 

onderverdelingen. U kunt de biedingen controleren en bewerken die zijn ingesteld voor 
nieuwe productgroepen die u heeft gemaakt. Als u in plaats daarvan op Opslaan zonder 
biedingen te controleren klikt, wordt voor nieuwe productgroepen die u heeft gemaakt, het 
standaardbod gebruikt van de productgroep die u heeft onderverdeeld. 

o Voorbeeld: U heeft 'Alle producten' bijvoorbeeld onderverdeeld in twee nieuwe 
productgroepen: de staat 'nieuw' en 'tweedehands'. Het standaardbod voor de 
productgroepen 'nieuw' en 'tweedehands' is hetzelfde als voor 'Alle producten', 
tenzij u ze bewerkt. U kunt op 'Doorgaan om biedingen te controleren' klikken om 
wijzigingen aan te brengen. Ook kunt u de biedingen later op elk gewenst moment 
wijzigen op de pagina met productgroepen. 

8. Als u op Doorgaan om biedingen te controleren heeft geklikt, kunt u de biedingen voor elke 
productgroep instellen via de kolom 'Nieuwe max. CPC'. 

9. Klik op Opslaan om de onderverdelingen en biedingen voor uw productgroep te bevestigen. 
 

Kiezen hoe uw productgroepen worden weergegeven  

U kunt de weergave van uw productgroepen wijzigen door te schakelen tussen de weergaven die 
boven aan de pagina met productgroepen van uw advertentiegroep worden weergegeven. In beide 
weergaven kunt u bulkbewerkingen doorvoeren in de max. CPC-biedingen voor uw productgroepen. 
 

In de weergave  kunt u de structuur van uw productgroepen bekijken. Gebruik deze weergave 
wanneer u onderverdelingen binnen uw advertentiegroep wilt toevoegen of verwijderen.  
 

In de weergave  worden al uw productgroepen in een lijst weergegeven. Deze weergave is 
handig wanneer u uw productgroepen op kolom wilt sorteren of een overzicht wilt bekijken van de 
prestaties van elk van uw productgroepen. In deze weergave kunt u geen onderverdelingen maken.  
Als u productgroepen in de ene weergave selecteert en vervolgens overschakelt naar de andere, 
blijven de productgroepen geselecteerd in de nieuwe weergave. 
 

Productgroepen filteren  

Filter uw productgroepen om te zoeken naar de gegevens waarin u het meest bent geïnteresseerd, 
zoals klikken, conversies of de gemiddelde kosten per klik (CPC). Nadat u een filter heeft gemaakt, 
kunt u het opslaan, zodat u het filter later snel kunt terugvinden en gebruiken. 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik in het paginamenu op Campagnes om naar de campagnepagina te gaan. 
3. Klik op de campagne met de productgroepen die u wilt bewerken. 
4. Klik op de advertentiegroep met de productgroepen die u wilt bewerken. 
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5. Klik in het paginamenu op Productgroepen om naar de pagina met productgroepen te gaan. 

6. Klik boven aan de tabel met productgroepen op de knop Filter  
7. Selecteer de voorwaarden voor uw filter in het gedeelte dat wordt weergegeven. De tabel 

wordt automatisch geüpdatet en toont de gegevens op basis van uw filter. 
o U kunt meerdere voorwaarden voor een filter opgeven. Klik in het filtergedeelte 

nadat u een voorwaarde heeft toegevoegd om nog een voorwaarde toe te voegen. 
Als u een voorwaarde wilt verwijderen, klikt u op de X naast de betreffende 
voorwaarde. 

o Als u het gemaakte filter wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op de knop 'Filter 

opslaan'  en geeft u een naam voor het filter op. Het opgeslagen filter is nu 
beschikbaar wanneer u filtervoorwaarden selecteert. 

8. Klik op X in het filtergedeelte om terug te gaan naar een ongefilterde weergave van uw tabel. 
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Aangepaste labels gebruiken voor een Shopping-campagne 
 

Met Shopping-campagnes kunt u aangepaste labels gebruiken wanneer u de producten in uw 
campagne wilt onderverdelen met behulp van de gewenste waarden. U kunt bijvoorbeeld 
aangepaste labels gebruiken om aan te geven dat de producten seizoensgebonden, in de uitverkoop, 
of bestsellers zijn. Deze waarden kunnen vervolgens worden geselecteerd om ze te gebruiken voor 
controle, rapportage en biedingen in uw Shopping-campagne. 
 
In dit artikel wordt beschreven hoe u aangepaste labels kunt instellen voor gebruik in uw Shopping-
campagne. Houd er rekening mee dat aangepaste labels uitsluitend zijn bedoeld ter referentie. Ze 
worden niet weergegeven in uw Shopping-advertenties. 

Voordat u begint 
U moet toegang hebben tot uw productgegevens in Merchant Center en bereid zijn kenmerken van 
het type 'aangepast label' toe te voegen aan uw producten.   

Instructies 
U kunt maximaal vijf aangepaste labels gebruiken in uw productgegevens, met de cijfers 0 t/m 4. U 
moet een specifieke definitie toewijzen aan elk van de vijf aangepaste labels en de mogelijke 
waarden voor elk hiervan opgeven. Vervolgens gebruikt u deze aangepaste labels consequent voor 
alle producten in uw Merchant Center-account, waarbij u de juiste waarden toewijst aan elk product 
op basis van uw definitie. Elk van de vijf aangepaste labels kan per product slechts één waarde 
hebben. 
 
Zodra u aangepaste labels heeft ingesteld in uw productgegevens, kunt u de aangepaste labels 
gebruiken om de productgroepen in uw Shopping-campagne onder te verdelen. 

Voorbeeld van aangepaste labels 

Stap 1: uw eigen definities en mogelijke waarden voor de kenmerken van het type 'aangepast label' 
bepalen 

Aangepast label Uw definitie Uw keuze van mogelijke waarden 

aangepast label 0 Seizoen Winter, Lente, Zomer, Herfst 

aangepast label 1 Verkooppercentage VerkooptGoed, VerkooptSlecht 

aangepast label 2 Opruiming Opruiming 

aangepast label 3 Marge LageMarge, HogeMarge 

aangepast label 4 Releasejaar 1900 t/m 2100 

  

  



 
 

 

57 

 Stap 2: juiste waarden toewijzen aan elk product in uw productgegevens 
Artikel-
ID 

aangepast 
label 0 

aangepast 
label 1 

aangepast 
label 2 

aangepast 
label 3 

aangepast 
label 4 

Artikel 1 Winter VerkooptGoed   LageMarge   

Artikel 2 Zomer     HogeMarge 2013 

Artikel 3     Opruiming   2012 

 

Houd rekening met het volgende 

Elk aangepast label kan slechts één waarde per product hebben. Een item hoeft ook geen waarde 
voor een of meer aangepaste labels te hebben. Als een aantal van uw kledingstukken bijvoorbeeld 
niet wordt beschouwd als seizoensgebonden, wijst u geen waarde aan die items toe voor 'aangepast 
label 0' in het bovenstaande voorbeeld. 
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Campagneprioriteit gebruiken voor Shopping-campagnes 

Campagneprioriteit is nuttig wanneer u meerdere Shopping-campagnes heeft waarmee u hetzelfde 
product in hetzelfde land promoot. 

Voordat u begint 
Als u gebruik wilt maken van de instelling voor campagneprioriteit, moet u eerst een Shopping-
campagne maken. Houd voor ogen dat campagneprioriteit alleen belangrijk is als u meerdere 
Shopping-campagnes heeft waarmee u hetzelfde product promoot. 

Hoe het werkt 
Wanneer u met meerdere Shopping-campagnes voor hetzelfde product adverteert, kunt u 
met campagneprioriteit bepalen welke campagne deelneemt aan de veiling voor dat product. Elke 
campagne is standaard ingesteld op het prioriteitsniveau 'Laag'. Maar u kunt deze prioriteit wijzigen 
in 'Gemiddeld' of 'Hoog'. Deze prioriteiten bepalen het bod voor elk product dat door de campagnes 
wordt gedeeld. 
 
Campagneprioriteiten bepalen biedingen met behulp van de volgende regels: 

• De campagne met de hoogste prioriteit plaatst het bod. Als één bepaalde campagne een hogere 
prioriteit heeft dan de andere, gaat die campagne bieden. Stel dat twee campagnes een 
product delen. De ene campagne heeft de prioriteit 'Hoog', de andere de prioriteit 
'Gemiddeld'. Het bod van de campagne met de prioriteit 'Hoog' wordt gebruikt, ook al is het 
bod van de campagne met de prioriteit 'Gemiddeld' lager. 

• Als het budget van de campagne met de hoogste prioriteit is verbruikt, plaatst de campagne met de 
lagere prioriteit het bod. Als het budget van de campagne met de hoogste prioriteit is 
verbruikt, plaatst de campagne met de lagere prioriteit het bod. In het hierboven genoemde 
voorbeeld wordt het bod van de campagne met de prioriteit 'Gemiddeld' gebruikt wanneer 
het budget van de campagne met de prioriteit 'Hoog' is verbruikt. 

 
Opmerking over advertentieweergave: Als u voor een campagne de weergavesnelheid 'Standaard' heeft 
ingesteld, wordt uw budget gelijkmatig over de gehele dag verdeeld. Ook al is het budget van een 
campagne met de prioriteit 'Hoog' bijvoorbeeld nog niet verbruikt, neemt deze campagne mogelijk 
niet deel aan de veiling zodat er budgetgeld kan worden gereserveerd voor later op de dag. In plaats 
daarvan neemt een campagne met een lagere prioriteit, die geen budgetgeld reserveert, mogelijk 
deel aan de veiling. Meer informatie over advertentieweergave. 

 
• Als meerdere campagnes dezelfde prioriteit hebben, wordt het hoogste bod gebruikt. Als 

meerdere campagnes dezelfde prioriteit hebben, neemt de campagne met het hoogste bod 
deel aan de veiling. Als drie campagnes hetzelfde product delen en alle drie de prioriteit 
'Laag' hebben, wordt het hoogste campagnebod gebruikt. 

 
Voorbeeld 
Stel dat u een nieuwe Shopping-campagne voor de zomer opzet. Eén product in deze campagne is 
sandalen. Sandalen komen ook voor in een andere campagne voor schoeisel. U heeft een specifiek 
budget voor uw zomercampagne ingesteld. Elke keer wanneer er sandalen worden weergegeven, 
wilt u dat het bod afkomstig is van uw zomercampagne en niet van uw schoeiselcampagne. 
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Om ervoor te zorgen dat het bod afkomstig is van de zomercampagne, geeft u de zomercampagne de 
campagneprioriteit 'Hoog' en de schoeiselcampagne de prioriteit 'Laag'. 
Wanneer het budget voor de zomercampagne is verbruikt, wordt het bod voor sandalen bepaald 
door de schoeiselcampagne. 

Instructies 
9. Log in op uw AdWords-account. 
10. Klik in het paginamenu op Campagnes om naar de campagnepagina te gaan. 
11. Klik op de campagne die u wilt bewerken. 
12. Klik in het paginamenu op Instellingen om naar de instellingenpagina van de geselecteerde 

campagne te gaan. 
13. Klik om het gedeelte Campagneprioriteit uit te vouwen. 
14. Selecteer een prioriteit: Laag, Gemiddeld of Hoog. 
15. Klik op Opslaan. 

 
Tip 
We raden u aan alleen een hogere prioriteit in te stellen voor een subset van de producten die u wilt 
promoten, zoals artikelen die in de uitverkoop zijn. Zo kunt u de biedingen op deze artikelen tijdens 
de uitverkoopperiode eenvoudig beheren. 
 
U kunt hiervoor in uw campagne-instellingen een voorraadfilter instellen voor campagnes met een 
hogere prioriteit. 
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Uw Shopping-campagnes controleren en optimaliseren 
 

Nadat uw Shopping-campagne is geactiveerd, moet u controleren hoe deze presteert. Alleen zo kunt 
u er zeker van zijn dat u de gewenste resultaten behaalt. U kunt de prestaties van uw campagne op 
diverse belangrijke plaatsen in AdWords bijhouden:  

• Tabblad Productgroepen  
• Tabblad Producten 
• Tabblad Dimensies  
• Rapport Veilingstatistieken 
• Bodsimulatoren 

Houd rekening met het volgende 

Shopping-advertenties worden gegenereerd op basis van de productgegevens die u in uw Merchant 
Center-account heeft ingesteld. Hoewel u binnen uw campagnes productgroepen kunt definiëren, 
zijn de prestaties van uw advertenties toch vooral gerelateerd aan de gegevens die u in Merchant 
Center heeft verstrekt. Zorg er daarom voor dat uw productgegevens accuraat en actueel zijn. 
Ontdek hoe u de kwaliteit van uw Merchant Center-datafeed kunt controleren. 
 

Het tabblad 'Productgroepen' gebruiken  

Het tabblad Productgroepen is de eerste plaats waar u kunt controleren hoe uw productgroepen 
presteren. U kunt aanpassen welke kolommen er moeten worden weergegeven en rapporten met 
gesegmenteerde opties downloaden.  
 
De volgende typen gegevens zijn beschikbaar: 

• maximumkosten per klik (max. CPC) 
• vertoningen 
• klikfrequentie (CTR) 
• conversiestatistieken 
• benchmark-klikfrequentie (CTR) 
• benchmark-maximumkosten per klik (max. CPC) 
• vertoningspercentage 
• klikaandeel 
• trackingsjablonen 
• aangepaste parameters 
• % goedgekeurd 
• % actief 
• % klaar voor weergave 
• % tijd goedgekeurd 
• % tijd actief 
• % tijd klaar voor weergave 
• producten ingediend 
• producten goedgekeurd 
• producten actief 
• producten klaar voor weergave 
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Bovendien kunt u rapporten downloaden en segmenten aan uw rapporten toevoegen om uw 
prestaties per dag van de week, kliktype of apparaat te bekijken. Houd er rekening mee dat u de 
gegevens voor vertoningspercentage, benchmark-CTR en benchmark-CPC niet op apparaat of 
kliktype kunt segmenteren. 
 
Ga als volgt te werk om een rapport te downloaden vanaf het tabblad Productgroepen: 

1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Campagnes. 
3. Kies een Shopping-campagne in de navigatiebalk aan de zijkant. 
4. Kies een advertentiegroep in de campagne. 
5. Klik op het tabblad Productgroepen. 
6. Zorg ervoor dat alle kolommen die u wilt bewerken, in de tabel worden weergegeven. Klik 

vervolgens op de knop 'Downloaden'. Deze ziet er als volgt uit: . 
7. Als u uw gegevens wilt segmenteren op apparaat, dag van de week of kliktype, klikt u 

op +Segment toevoegen. Klik vervolgens op het dropdown-menu en kies de gewenste optie. U 
kunt uw gegevens met betrekking tot vertoningspercentage, benchmark-CTR en benchmark-
CPC niet segmenteren op apparaat of kliktype. U kunt dit gesegmenteerde rapport niet 
markeren als Bewerkbaar. 

8. Als u een bewerkbaar rapport downloadt, kunt u het gebruiken om bulksgewijs wijzigingen 
aan te brengen in productgroepen, biedingen, trackingsjablonen en aangepaste 
parameters. Meer informatie over downloadbare rapporten en bulkuploads. Houd daarbij rekening 
met het volgende: 

• U kunt geen bewerkbaar rapport met segmenten downloaden. 
• Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (.xlsx, .tsv of 

.csv). 

 
9. Klik op Downloaden. 
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Het tabblad Producten gebruiken (alleen voor Shopping)  

Het tabblad Producten geeft u inzicht in de prestaties van afzonderlijke producten in uw campagne. 
U kunt de volgende aanpasbare kolommen bekijken: 

• artikel-ID 
• titel 
• land van verkoop 
• kanaal 
• exclusiviteit van kanaal 
• verkoper-ID 
• merk 
• prijs 
• staat 
• taal 
• producttype 
• categorie 
• aangepast label 
• productstatus 
• vertoningen 
• klikken 
• gemiddelde kosten per klik 
• effectieve maximumkosten per klik (effectieve max. CPC) 
• conversiestatistieken 

 

Het tabblad Dimensies gebruiken  

Het tabblad Dimensies bevat aangepaste prestatierapporten op elk gewenst niveau van 
gedetailleerdheid en voor elke dimensie die u kiest. Beschikbare dimensies zijn onder meer: 

• categorie 
• producttype 
• artikel-ID 
• merk 
• Merchant Center-ID 
• winkel-ID 
• kanaal 
• exclusiviteit van kanaal 
• benchmark-klikfrequentie (CTR) 
• benchmark-maximumkosten per klik (max. CPC) 
• vertoningspercentage 

 
Ga als volgt te werk om prestatiegegevens te bekijken op het tabblad Dimensies: 

1. Selecteer de Shopping-campagne of advertentiegroep waarover u meer wilt weten. 
2. Klik op het tabblad Dimensies. 
3. Selecteer in het dropdown-menu Weergeven de optie Shopping. Kies vervolgens het kenmerk 

waarop u uw prestatiegegevens wilt sorteren: categorie, producttype, artikel-ID, merk, 
Merchant Center-ID of winkel-ID. 
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U kunt zelf instellen welke gegevens er op het tabblad Dimensies moeten worden weergegeven. Ga 
als volgt te werk: 

1. Klik op het tabblad Dimensies op Kolommen en selecteer vervolgens in het dropdown-menu 
de optie Kolommen aanpassen. 

2. Als u kolommen aan het tabblad wilt toevoegen, kiest u onder 'Statistieken selecteren' het 
type statistiek ('Productkenmerken', 'Prestaties', 'Conversies' of 'Concurrerend'). 

3. Klik op Toevoegen om de kolommen te selecteren die u wilt weergeven. 
4. Als u een kolom van het tabblad Productgroepen wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. 
5. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent met het ordenen van de kolommen. 

 
Via het tabblad Dimensies kunt u niet-bewerkbare prestatierapporten downloaden. Gebruik 
segmenten als u uw gegevens in rijen wilt opsplitsen op basis van de opties die het belangrijkst voor 
u zijn, zoals dagen van de week, kliktype of apparaat. Houd er rekening mee dat u de gegevens voor 
vertoningspercentage, benchmark-CTR of benchmark-CPC niet op apparaat of kliktype kunt 
segmenteren. 
 
Ga als volgt te werk om een niet-bewerkbaar rapport te downloaden via het tabblad Dimensies: 

1. Controleer of de tabel op het tabblad Dimensies alle gegevens bevat die u wilt bekijken. Klik 

vervolgens op de knop 'Downloaden'. Deze ziet er als volgt uit: . 
2. Als u uw gegevens wilt segmenteren op apparaat, dag van de week of kliktype, klikt u 

op +Segment toevoegen. Klik vervolgens op het dropdown-menu en kies de gewenste optie. 
Houd er rekening mee dat u de gegevens voor vertoningspercentage, benchmark-CTR of 
benchmark-CPC niet op apparaat of kliktype kunt segmenteren. 

3. Klik op Downloaden. 
 
Tip 
U kunt uw prestatiegegevens ook segmenteren op campagne- of advertentiegroepniveau om verkeer 
van het zoeknetwerk van Google en zoekpartners van Google te vergelijken. Ga naar het 
tabblad Campagnes of Advertentiegroepen, klik op het dropdown-menu Segmenteren en 
selecteer Netwerk (met zoekpartners).  
 

Het rapport Veilingstatistieken gebruiken  

Aan de hand van het rapport Veilingstatistieken kunt u uw prestaties vergelijken met die van andere 
adverteerders die deelnemen aan dezelfde veilingen als u. Op basis van deze informatie kunt u 
strategische beslissingen nemen over biedingen en budgetten omdat u nu weet op welke fronten u 
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het goed doet en waar u wellicht mogelijkheden voor betere prestaties misloopt. Deze gegevens zijn 
beschikbaar vanaf oktober 2014 tot nu. 

De Bodsimulator gebruiken  

Wilt u uw biedingen verhogen of verlagen, maar weet u niet zeker hoe dit van invloed is op uw 
prestaties? Met de Bodsimulator kunt u inzicht krijgen in hoe verschillende productgroepbiedingen 
van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid verkeer en het aantal conversies. De Bodsimulator maakt 
hiertoe schattingen van de advertentieresultaten die u in de afgelopen zeven dagen zou hebben 
behaald als u andere biedingen had ingesteld.  
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De Bodsimulator gebruiken voor Shopping-campagnes 

Wilt u de biedingen voor uw Shopping-campagne verhogen of verlagen, maar weet u niet zeker 
welke invloed dit heeft op uw prestaties? Met de Bodsimulator kunt u inzicht krijgen in hoe 
verschillende productgroepbiedingen van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid verkeer. De 
Bodsimulator maakt hiertoe schattingen van de advertentieresultaten die u in de afgelopen zeven 
dagen zou hebben behaald als u andere biedingen had ingesteld. Gebruik deze tool via het tabblad 
Productgroepen om te meten met welk biedingsbedrag u waarschijnlijk de gewenste prestaties zult 
behalen met het budget dat u heeft ingesteld. Vervolgens past u uw nieuwe bod snel toe op uw 
productgroepen of op alle onderverdelingen van een productgroep. 

Hoe het werkt 
De Bodsimulator verzamelt en analyseert gegevens van advertentieveilingen op Google die in de 
afgelopen zeven dagen hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt rekening gehouden met gegevens als 
de kwaliteit van uw advertenties, de biedingen van uw concurrenten en productgegevens. De tool 
gebruikt deze informatie vervolgens om in te schatten wat de invloed van bepaalde bodwijzigingen is 
op uw klikken, kosten, vertoningen en conversies. 
 
U kunt de Bodsimulator gebruiken om de prestaties van een afzonderlijke productgroep of een 
productgroep met onderverdelingen te meten. 
 
Hier volgen enkele dingen waarmee u rekening moet houden wanneer u de Bodsimulator gebruikt 
voor een productgroep met onderverdelingen: 

• U kunt de totale bodwijzigingen en modelwijzigingen van niet-uitgesloten productgroepen 
bekijken, zelfs wanneer afzonderlijke productgroepen hier wellicht onvoldoende gegevens 
voor bevatten. 

• U kunt de biedingsschaal gebruiken om te bekijken wat er gebeurt als u alle biedingen voor 
productgroepen binnen de onderverdeling met een bepaald percentage (bijvoorbeeld 10 
procent) zou verhogen of verlagen. Vervolgens kunt u de bodaanpassing met een paar 
muisklikken op al deze productgroepen toepassen. Houd er rekening mee dat de 
biedingsschaal niet beschikbaar is wanneer de productgroepen zijn onderverdeeld op item-
ID. 

• U kunt een model maken van wat er gebeurt als u al uw biedingen in de onderverdeelde 
productgroep zou wijzigen in een vaste waarde. Als u ervoor kiest een van deze 
bodwijzigingen in de gehele productgroep toe te passen, worden de standaardbiedingen van 
uw advertentiegroep gewijzigd in deze vaste waarde, en worden uw biedingen op 
productgroepniveau verwijderd. 

• Door bodwijzigingen in veel productgroepen kan de hoeveelheid verkeer aanzienlijk 
toenemen, waardoor u sneller uw budgetlimiet bereikt. We laten u de verwachte kosten 
voor bodwijzigingen zien. Wellicht moet u uw budget verhogen om het maximale uit uw 
bodaanpassing te halen. 

Houd rekening met het volgende 

• De Bodsimulator is beschikbaar wanneer Shopping-advertenties voor een productgroep aan 
voldoende veilingen hebben deelgenomen of voldoende vertoningen hebben ontvangen om 
een goede schatting van de mogelijke prestaties met verschillende biedingsbedragen te 
kunnen maken. Als u de Bodsimulator niet ziet, moet u uw 
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advertenties wellicht nog wat langer weergeven of moet u deelnemen aan meer veilingen 
door uw biedingen te verhogen of productgegevens van hogere kwaliteit te leveren. 

• De Bodsimulator is niet beschikbaar voor 'uitgesloten' productgroepen zonder bod. 
• De gegevens die in de Bodsimulator worden weergegeven voor uw 'huidige' bod, zijn een 

projectie op basis van het verkeer dat u in de afgelopen zeven dagen heeft ontvangen. Als u 
uw bod onlangs heeft gewijzigd, ziet u wellicht een afwijking tussen de 'huidige' gegevens die 
worden weergegeven in de Bodsimulator en de werkelijke gegevens in uw account. 

• Als de Bodsimulator na enige tijd nog steeds niet wordt weergegeven, kunt u het bod voor 
de betreffende productgroep controleren of uw productgegevens verbeteren. 

Instructies 

Hoe u de Bodsimulator gebruikt om schattingen weer te geven voor een afzonderlijke  

productgroep  

Ga als volgt te werk om schattingen weer te geven voor een afzonderlijke productgroep: 
1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl. 
2. Selecteer in de navigatiebalk aan de zijkant van de pagina de advertentiegroep van de 

gewenste Shopping-campagne. 
3. Zoek de gewenste productgroep op en klik naast het bod in de kolom 'Max. CPC' op het 

pictogram van de Bodsimulator. 

 
4. Selecteer in het venster Bodsimulator diverse biedopties om te bekijken welke invloed deze 

zouden hebben op uw verkeer. 
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5. U kunt uw bod wijzigen en dit bod rechtstreeks op uw productgroep toepassen door in de 

Bodsimulator een nieuwe biedoptie te selecteren en vervolgens op Opslaan te klikken. 
 

Hoe u de Bodsimulator gebruikt om schattingen weer te geven voor productgroepen met  

onderverdelingen  

 
Ga als volgt te werk om schattingen weer te geven voor productgroepen met onderverdelingen: 

1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl 
2. Selecteer in de navigatiebalk aan de zijkant van de pagina de advertentiegroep van de 

gewenste Shopping-campagne. 
3. Zoek de onderverdeelde productgroep op met de productgroepen waarin u bent 

geïnteresseerd en klik in de kolom 'Max. CPC' op het pictogram van de Bodsimulator (er 
wordt geen bod weergegeven, aangezien deze productgroep is onderverdeeld). 
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4. Als u wilt zien hoe procentuele wijzigingen in uw biedingen voor deze productgroepen van 

invloed kunnen zijn op uw verkeer, selecteert u in het venster Bodsimulator de 
optie Biedingsschaal (%). Als u uw bod met dat percentage wilt wijzigen, selecteert u de optie 
naast uw gewenste bod en klikt u op Opslaan. 

Als u wilt zien hoe vaste biedingsbedragen in uw onderverdeelde productgroep uw verkeer zou 
kunnen beïnvloeden, selecteert u de optie Bod op productgroepniveau. Als u uw bod wilt 
wijzigen, selecteert u de optie 'Een ander bod gebruiken' (of geeft u uw eigen bod op naast 'Een 
ander bod gebruiken'). Klik vervolgens op Opslaan. 



 
 

 

69 

 
 

Hoe u de Bodsimulator gebruikt om schattingen weer te geven voor conversies  

Als u 'Conversies bijhouden' gebruikt, biedt de Bodsimulator ook conversieschattingen. Deze geven u 
meer inzicht in het aantal conversies dat uw advertenties zouden ontvangen en de conversiewaarde 
die uw advertenties zouden genereren als u andere biedingen had ingesteld. 
 
Hier volgen enkele punten om rekening mee te houden: 

• Conversievertragingen: conversies kunnen tot 90 dagen na de klik worden gerapporteerd, 
afhankelijk van de door u gekozen conversieperiode. De conversieschattingen van de 
Bodsimulator geven aan hoeveel conversies u binnen uw conversieperiode zou kunnen 
ontvangen. Meer informatie over hoe u het rapport over conversievertragingen opzoekt. 

• Beschikbaarheid van schattingen: als er onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, 
geven we geen conversieschattingen weer. Dit kan zich onder meer voordoen in de volgende 
gevallen: 

• Uw campagne genereert onvoldoende verkeer. 
• Er is sprake van een hoge conversievertraging. 
• Het conversiepatroon is zeer onregelmatig. 
• Wijzigingen in 'Conversies bijhouden': als u in de afgelopen twee weken grote wijzigingen in 

'Conversies bijhouden' heeft aangebracht, zijn de gegevens van de Bodsimulator voor 
conversies mogelijk niet nauwkeurig. 

• Conversiedefinities: bij het genereren van een conversie komt meer kijken dan alleen een klik 
op uw advertentie. Conversies zijn ook afhankelijk van de handelingen die klanten op uw site 
uitvoeren. Hierdoor kunnen ze ook moeilijker te voorspellen zijn. 
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Hoe u de Bodsimulator gebruikt om schattingen weer te geven voor verkeer van mobiele  

apparaten  

Met de simulator voor bodaanpassingen voor mobiel kunt u bekijken hoe wijzigingen in uw 
bodaanpassing voor mobiel van invloed kunnen zijn op uw advertentieprestaties op verschillende 
apparaten. Meer informatie over deze simulator en het gebruik daarvan in uw campagne. 

 
Tip 
U kunt de kolommen van de Bodsimulator ook toevoegen aan de tabel met statistieken op het tabblad 
'Productgroepen' om snel schattingen voor meerdere productgroepen te bekijken. Meer informatie over deze 
groep kolommen. 

Problemen oplossen 
Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom u mogelijk geen bodsimulatie ziet: 

Niet genoeg gegevens  

• De Bodsimulator gebruikt gegevens van de afgelopen zeven dagen om schattingen te 
genereren. Mogelijk kunnen er geen schattingen worden gegenereerd als een campagne of 
productgroep nog niet zo lang geleden is toegevoegd of in de afgelopen zeven dagen niet 
veel klikken heeft ontvangen. 

• Als u onlangs een nieuwe campagne, advertentiegroep of productgroep heeft toegevoegd, 
moet u iets langer wachten voordat de simulatoren schattingen kunnen geven. Genereert uw 
campagne, advertentiegroep of productgroep slechts weinig vertoningen, dan zou u uw 
biedingen kunnen verhogen om ervoor te zorgen dat uw advertenties vaker worden 
weergegeven. 

Dagbudget van de campagne  

• Als uw campagne in de afgelopen zeven dagen het dagbudget ten minste één keer (bijna) 
heeft bereikt, kan de Bodsimulator mogelijk geen schattingen geven. 

De productgroep is 'uitgesloten'  

• De Bodsimulator is niet beschikbaar voor productgroepen die u heeft gemarkeerd als 
'uitgesloten'. Dit betekent dat de producten in die productgroep niet worden weergegeven 
voor die advertentiegroep. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

71 

 


