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Verkochte items op Amazon – Klein en licht-programma  

Verkochte items op Amazon Klein en licht-programma

FBA klein en licht is een Amazon Fulfillment-oplossing voor je snel bewegende, kleine lichte producten met een prijs van £ 9 (UK) 
of € 10 (DE) of € 11 (FR, IT, ES) of minder (inclusief btw). Dit programma biedt lagere fulfillment-kosten tegenover standaard FBA-
kosten voor vergelijkbare producten die lokaal worden verzonden.

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid, 
gebaseerd op:
• Afmetingen
• Gewicht per eenheid

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

1. Fulfillment-kosten per eenheid

Lokale fulfillment binnen: Grensoverschrijdende fulfill-
ment (EFN) verkocht op³:

UK2,3 (£) DE/PL/CZ (€) DE1 spec. (€) FR3,5 (€) IT3 (€) ES3 (€) DE⁴/IT/ES FR⁵

Kleine envelop:
Afmetingen ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤80g £0,62 € 1,12 € 1,37 € 1,53 € 1,63 € 1,37 € 4,59 € 4,73

Standaardenvelop:
Afmetingen ≤ 33 X 23 X 2.5 cm

≤60g £0,82 € 1,29 € 1,54 € 1,73 € 1,73 € 1,54 € 4,74 € 4,88

≤210g £0,96 € 1,49 € 1,74 € 2,23 € 2,04 € 1,77 € 5,06 € 5,21

Grote envelop:
Afmetingen ≤ 33 X 23 X 4 cm

≤225g £1,62 € 2,17 € 2,42 € 3,46 € 2,78 € 2,20 € 5,60 € 5,77

Extra grote envelop:
Afmetingen ≤ 33 X 23 X 6 cm

≤225g £1,69 € 2,34 € 2,59 € 3,75 € 2,89 € 2,30 € 6,18 € 6,36

Klein pakket:
Afmetingen ≤ 35 X 25 X 12 cm

≤150g £2,28 € 2,71 € 2,96 € 3,90 € 3,59 € 2,94 € 5,59 € 5,76

Klein pakket:
Afmetingen ≤ 35 X 25 X 12 cm

≤450g £2,41 € 2,98 € 3,23 € 4,36 € 3,85 € 3,40 € 6,76 € 6,96

¹Deze kosten bestaan uit een extra toeslag van € 0.25 per kleine en lichte eenheid die vanuit Duitse fulfilment centers wordt verzonden en gelden voor verkopers die hun 
inventaris uitsluitend in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Fulfilment Network Expansion (Centraal-Europees programma). Zie de veelgestelde vragen op pagina 9 voor 
meer informatie.
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (1 
september 2020).
³Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een 
verkoper deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet 
deelnemen aan het Centraal-Europese programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) 
per afgehandelde eenheid. Zie voor meer informatie de Veelgestelde vragen op pagina 9.⁴Voor in Duitsland verkochte eenheden uit Polen worden de Duitse binnenlandse kosten 
in rekening gebracht.
⁵Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 
2021).

Ga voor meer informatie over het programma, gedetailleerde criteria, beleidsregels en instructies om je in te schrijven naar de 
pagina‘s Klein en licht in Seller Central op de pagina‘s voor UK , DE, FR, IT of ES.
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Verkochte items op Amazon – Standaardformaat en extra grote items  
(Binnenlandse FBA, MCI, Pan-European)

Verkochte items op Amazon Standaardformaat en extra grote items

Pan-Europese toeslag

Pan-Europese zending naar:

UK
DE/
NL/
PL

FR IT ES SE

£0,89 N/A € 2,06  € 2,00 € 2,00 20 kr

5Pan-Europese toeslag Extra 
groot
De toeslag uit de onderstaande tabel wordt 
opgeteld bij de lokale fulfillment-tarieven 
voor extra grote items via het Pan-Europese 
programma.

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid 
op basis van de afmetingen 
en het gewicht (gewicht of 
dimensionaal gewicht van 
eenheid) van het product. 
Voor producten van 
standaardgrootte en speciale 
extra grote producten 
worden kosten in rekening 
gebracht op basis van het 
daadwerkelijke gewicht van 
de producteenheid. Voor 
kleine extra grote, standaard 
extra grote, en grote extra 
grote producten worden 
kosten in rekening gebracht 
op basis van het gewicht of 
dimensionaal gewicht van de 
producteenheid, afhankelijk 
van welke kosten hoger zijn. 
Het dimensionale gewicht in 
kilogram wordt berekend als 
(lengte x breedte x hoogte 
cm3) gedeeld door 5000.

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

1. Fulfillment-kosten per eenheid1

Lokale fulfillment (Binnenlandse FBA, MCI, PanEU) within:

UK2,3 DE/PL/CZ DE8 spec. FR3,7 IT3 ES3 NL3 SE3 PL3

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g £1,54 € 1,80 € 2,05 € 2,52 € 2,88 € 2,36 € 1,67  26,05 kr  4,48 zł

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g £1,64 € 1,98 € 2,23 € 2,62 € 3,00 € 2,65 € 1,81  26,76 kr  4,53 zł

≤ 210g £1,79 € 2,12 € 2,37 € 3,13 € 3,13 € 2,96 € 1,99  27,92 kr  4,66 zł

≤ 460g £1,91 € 2,27 € 2,52 € 3,58 € 3,34 € 3,18 € 2,11  32,16 kr  4,91 zł

Grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 4 cm

≤ 960g £2,33 € 2,60 € 2,85 € 4,16 € 3,61 € 3,33 € 2,55  33,43 kr  5,64 zł

Extra grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 6 cm

≤ 960g £2,52 € 2,96 € 3,21 € 4,48 € 3,83 € 3,54 € 2,80  36,63 kr  5,70 zł

Klein pakket: Afmetingen: < 35 x 25 x 12 cm

≤ 150 g £2,37 € 2,87 € 3,12 € 4,19 € 3,79 € 3,23 € 2,61  37,51 kr  5,35 zł

≤ 400 g £2,52 € 3,18 € 3,43 € 4,97 € 4,22 € 3,77 € 2,89  39,30 kr  5,66 zł

≤ 900 g £2,70 € 3,55 € 3,80 € 5,68 € 4,72 € 3,99 € 3,36  39,84 kr  6,48 zł

≤ 1,40 Kg £2,87 € 4,19 € 4,44 € 5,91 € 5,30 € 4,44 € 3,95  41,03 kr  6,75 zł

≤ 1,90 Kg £3,14 € 4,56 € 4,81 € 5,98 € 5,54 € 4,51 € 4,24  42,41 kr  6,75 zł

≤ 3,90 Kg £5,03 € 5,72 € 5,97 € 9,16 € 7,31 € 5,87 € 5,49  50,50 kr  6,86 zł

Standaardpakket: Afmetingen: ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150 g £2,57 € 3,09 € 3,34 € 4,46 € 4,28 € 3,49 € 2,81  40,45 kr  5,41 zł

≤ 400 g £2,77 € 3,48 € 3,73 € 5,27 € 4,82 € 4,10 € 3,16  42,91 kr  5,71 zł

≤ 900 g £2,99 € 3,94 € 4,19 € 6,14 € 5,48 € 4,42 € 3,63  43,01 kr  6,55 zł

≤ 1,40 Kg £3,19 € 4,64 € 4,89 € 6,49 € 6,19 € 5,09 € 4,33  44,96 kr  6,81 zł

≤ 1,90 Kg £3,49 € 5,10 € 5,35 € 6,68 € 6,43 € 5,18 € 4,74  47,45 kr  6,82 zł

≤ 2,9 Kg £4,95 € 5,70 € 5,95 € 8,95 € 7,28 € 5,89 € 5,50  50,63 kr  6,88 zł

≤ 3,9 Kg £5,39 € 6,28 € 6,53 € 9,34 € 7,60 € 7,20 € 5,52  50,78 kr  6,93 zł

≤ 5,9 Kg £5,54 € 6,61 € 6,86 € 9,80 € 8,68 € 7,44 € 5,74  54,49 kr  7,01 zł

≤ 8,9 Kg £6,32 € 7,13 € 7,38 € 10,66 € 9,62 € 7,46 € 6,05  55,98 kr  7,39 zł

≤ 11,90 Kg £6,68 € 7,41 € 7,66 € 11,17 € 10,32 € 7,47 € 6,45  73,28 kr  9,12 zł

Klein Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 61 x 46 x 46 cm, maximale gewicht producteenheid < 1,76 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 25,82 Kg

≤ 760 g £4,33 € 5,89 € 6,14 € 8,50 € 8,05 € 6,27 € 5,81  65,79 kr  7,00 zł

≤ 1,26 Kg £5,02 € 5,91 € 6,16 € 8,86 € 8,48 € 6,87 € 5,96  67,46 kr  7,21 zł

≤ 1,76 Kg £5,18 € 5,93 € 6,18 € 9,44 € 8,59 € 6,96 € 6,02  68,14 kr  7,31 zł

> 1,76 Kg
£0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
  0,1 kr per 

additionele Kg 
0,05 zł per 

additionele Kg 

Standaard Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 120 x 60 x 60 cm, maximale gewicht producteenheid <29,76 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 86,4 Kg

≤ 760 g £5,15 € 5,95 € 6,20 € 8,51 € 8,53 € 6,31 € 5,86  66,41 kr  7,00 zł

≤ 1,76 Kg £5,44 € 6,24 € 6,49 € 9,61 € 8,67 € 6,99 € 6,12  69,32 kr  7,31 zł

≤ 2,76 Kg £5,56 € 7,00 € 7,25 € 10,09 € 8,68 € 7,66 € 7,15  80,93 kr  8,53 zł

≤ 3,76 Kg £5,59 € 7,06 € 7,31 € 10,51 € 9,27 € 7,72 € 7,21  81,59 kr  8,60 zł

≤ 4,76 Kg £5,62 € 7,08 € 7,33 € 10,58 € 9,31 € 7,97 € 7,24  81,59 kr  8,60 zł

≤ 9,76 Kg £6,72 € 7,44 € 7,69 € 11,40 € 10,56 € 11,66 € 7,53  85,29 kr  9,12 zł

≤ 14,76 Kg £7,19 € 8,10 € 8,35 € 12,23 € 11,73 € 12,59 € 8,28  93,74 kr  9,88 zł

≤ 19,76 Kg £7,54 € 8,61 € 8,86 € 12,85 € 12,09 € 13,65 € 8,38  99,68 kr  10,51 zł

≤ 24,76 Kg £8,35 € 9,75 € 10,00 € 12,85 € 12,87 € 13,66 € 8,45  111,78 kr  11,90 zł

≤ 29,76 Kg £8,36 € 9,76 € 10,01 € 14,31 € 13,51 € 15,17 € 8,46  111,83 kr  11,90 zł

> 29,76 Kg
£0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
0,1 kr per 

additionele Kg 
0,05 zł per 

additionele Kg 

Groot Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 150 x 60 x 60 cm, maximale gewicht producteenheid < 31,5 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 108 Kg

≤ 4,76 Kg £9,34 € 8,53 € 8,78 € 15,59 € 9,44 € 10,03 € 8,33  94,33 kr  9,34 zł

≤ 9,76 Kg £10,21 € 9,83 € 10,08 € 18,99 € 10,75 € 13,45 € 9,61  108,80 kr  10,77 zł

≤ 14,76 Kg £10,79 € 10,14 € 10,39 € 20,00 € 11,83 € 14,53 € 10,28  116,40 kr  11,52 zł

≤ 19,76 Kg £11,30 € 10,72 € 10,97 € 20,98 € 12,21 € 15,70 € 10,86  123,00 kr  12,18 zł

≤ 24,76 Kg £12,30 € 11,86 € 12,11 € 22,93 € 13,69 € 17,02 € 12,03  136,22 kr  13,49 zł

≤ 31,50 Kg £12,33 € 11,89 € 12,14 € 23,46 € 13,77 € 19,51 € 12,05  136,50 kr  13,51 zł

> 31,50 Kg
£0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
  0,1 kr per 

additionele Kg 
0,05 zł per 

additionele Kg 

Special Oversize - Heavy Bulky⁵: Afmetingen: langste zijde >175cm OR omtrek6 >360cm OR gewicht >31,5kg 

≤ 20kg £13,70  € 18,60 € 20,50 € 15,90 € 16,20  

≤ 40kg £16,40  € 24,80 € 28,20 € 17,90 € 21,60  

≤ 60kg £40,40  € 57,50 € 50,80 € 26,00 € 36,60  

>60kg
£0,37 per 

additionele Kg  €0,37 per 
additionele Kg

€0,41 per 
additionele Kg

€0,57 per 
additionele Kg

€0,49 per 
additionele Kg  

¹Extra kosten per eenheid van £ 0.10/€ 0.10/1.00 kr/0.40 zł voor producten die met lithiumbatterijen worden verkocht of er bevatten en voor gevaarlijke goederen (ook wel Hazmat genoemd) om de 
extra kosten te dekken die verbonden zijn aan de verwerking van deze producten.
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (1 september 2020).
³Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een verkoper 
deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Centraal-Europese 
programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde eenheid. Zie voor meer 
informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.
⁴Voor in Duitsland verkochte eenheden uit Polen worden de Duitse binnenlandse kosten in rekening gebracht.
⁶Omtrek = lengte (langste zijde) + 2x breedte + 2x hoogte.
⁷Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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Verkochte items op Amazon – Standaardformaat en extra grote items  
(Grensoverschrijdende fulfillment EFN)

Verkochte items op Amazon Standaardformaat en extra grote items

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid 
op basis van de afmetingen 
en het gewicht (gewicht of 
dimensionaal gewicht van 
eenheid) van het product. 
Voor producten van 
standaardgrootte en speciale 
extra grote producten 
worden kosten in rekening 
gebracht op basis van het 
daadwerkelijke gewicht van 
de producteenheid. Voor 
kleine extra grote, standaard 
extra grote, en grote extra 
grote producten worden 
kosten in rekening gebracht 
op basis van het gewicht of 
dimensionaal gewicht van de 
producteenheid, afhankelijk 
van welke kosten hoger zijn. 
Het dimensionale gewicht in 
kilogram wordt berekend als 
(lengte x breedte x hoogte 
cm3) gedeeld door 5000.

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

1. Fulfillment-kosten per eenheid1

Grensoverschrijdende fulfillment  
(EFN) verkocht op³:

Promotiekosten EFN naar/vanuit het  
Verenigd Koninkrijk³ 

(Geldig t/m 31 maart 2023)

DE⁴/IT/ES/N FR⁷ SE PL UK to DE/IT/ES UK to FR DE/FR/IT/ES 
to UK

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g € 4,59 € 4,73  46,16 kr  20,05 zł € 3,67 € 3,78 £3,35

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g € 4,74 € 4,88  48,62 kr  20,91 zł € 3,79 € 3,90 £3,46

≤ 210g € 5,06 € 5,21  51,87 kr  22,38 zł € 4,05 € 4,17 £3,70

≤ 460g € 5,09 € 5,25  52,18 kr  22,72 zł € 4,07 € 4,20 £3,72

Grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 4 cm

≤ 960g € 5,60 € 5,77  56,26 kr  24,33 zł € 4,48 € 4,61 £4,08

Extra grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 6 cm

≤ 960g € 6,18 € 6,36  62,10 kr  29,68 zł € 4,94 € 5,09 £4,64

Klein pakket: Afmetingen: < 35 x 25 x 12 cm

≤ 150 g € 5,59 € 5,76  56,17 kr  26,99 zł € 4,47 € 4,60 £4,09

≤ 400 g € 6,76 € 6,96  67,95 kr  32,33 zł € 5,41 € 5,57 £4,93

≤ 900 g € 8,10 € 8,34  81,39 kr  38,43 zł € 6,48 € 6,67 £5,91

≤ 1,40 Kg € 8,90 € 9,17  89,49 kr  42,11 zł € 7,12 € 7,34 £6,50

≤ 1,90 Kg € 10,14 € 10,44  101,90 kr  47,74 zł € 8,11 € 8,35 £7,40

≤ 3,90 Kg € 12,87 € 13,25  129,32 kr  60,18 zł € 10,29 € 10,60 £9,39

Standaardpakket: Afmetingen:  ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150 g € 5,95 € 6,13  59,80 kr  27,14 zł € 4,76 € 4,90 £4,34

≤ 400 g € 7,41 € 7,63  74,45 kr  33,08 zł € 5,93 € 6,10 £5,40

≤ 900 g € 8,81 € 9,08  88,56 kr  38,98 zł € 7,05 € 7,26 £6,43

≤ 1,40 Kg € 10,00 € 10,30  100,50 kr  42,80 zł € 8,00 € 8,24 £7,30

≤ 1,90 Kg € 11,48 € 11,82  115,35 kr  49,14 zł € 9,18 € 9,46 £8,37

≤ 2,9 Kg € 12,87 € 13,25  129,32 kr  54,68 zł € 10,29 € 10,60 £9,39

≤ 3,9 Kg € 15,15 € 15,61  152,29 kr  64,60 zł € 12,12 € 12,49 £11,06

≤ 5,9 Kg € 15,98 € 16,46  160,60 kr  67,88 zł € 12,78 € 13,17 £11,66

≤ 8,9 Kg € 17,32 € 17,84  174,03 kr  73,47 zł € 13,85 € 14,27 £12,63

≤ 11,90 Kg € 20,36 € 20,97  204,58 kr  88,03 zł € 16,28 € 16,77 £14,77

Klein Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 61 x 46 x 46 cm, maximale gewicht producteenheid < 1,76 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 25,82 Kg

≤ 760 g € 12,83 € 13,21  133,93 kr  60,51 zł € 10,26 € 10,57 £9,32

≤ 1,26 Kg € 13,26 € 13,66  139,26 kr  62,97 zł € 10,61 € 10,93 £9,64

≤ 1,76 Kg € 13,36 € 13,76  140,31 kr  63,45 zł € 10,69 € 11,01 £9,71

> 1,76 Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
  0,1 kr per 

additionele Kg 
0,05 zł per 

additionele Kg 
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
£0,01 per 

additionele Kg

Standaard Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 120 x 60 x 60 cm, maximale gewicht producteenheid <29,76 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 86,4 Kg

≤ 760 g € 16,06 € 16,54  161,44 kr  73,26 zł € 12,85 € 13,24 £11,66

≤ 1,76 Kg € 16,53 € 17,03  166,15 kr  75,40 zł € 13,23 € 13,62 £12,00

≤ 2,76 Kg € 17,64 € 18,17  177,26 kr  80,44 zł € 14,11 € 14,53 £12,82

≤ 3,76 Kg € 17,74 € 18,27  178,26 kr  80,89 zł € 14,19 € 14,62 £12,89

≤ 4,76 Kg € 17,87 € 18,41  179,62 kr  81,51 zł € 14,30 € 14,73 £12,99

≤ 9,76 Kg € 20,40 € 21,02  205,06 kr  93,05 zł € 16,32 € 16,81 £14,81

≤ 14,76 Kg € 21,44 € 22,09  215,52 kr  97,80 zł € 17,16 € 17,67 £15,58

≤ 19,76 Kg € 23,34 € 24,04  234,53 kr  106,43 zł € 18,67 € 19,23 £16,95

≤ 24,76 Kg € 25,02 € 25,77  251,42 kr  114,09 zł € 20,01 € 20,61 £18,17

≤ 29,76 Kg € 25,39 € 26,15  255,15 kr  115,78 zł € 20,31 € 20,92 £18,44

> 29,76 Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
0,1 kr per 

additionele Kg
  0,05 zł per 

additionele Kg 
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
£0,01 per 

additionele Kg

Groot Extra groot⁵: Afmetingen: ≤ 150 x 60 x 60 cm, maximale gewicht producteenheid < 31,5 Kg, maximaal dimensionaal gewicht < 108 Kg

≤ 4,76 Kg € 23,91 € 24,62  244,27 kr  110,03 zł € 19,13 € 19,70 £17,37

≤ 9,76 Kg € 28,63 € 29,49  291,76 kr  131,58 zł € 22,91 € 23,59 £20,80

≤ 14,76 Kg € 30,43 € 31,34  309,81 kr  139,77 zł € 24,34 € 25,07 £22,11

≤ 19,76 Kg € 33,56 € 34,57  341,27 kr  154,05 zł € 26,85 € 27,65 £24,38

≤ 24,76 Kg € 36,41 € 37,51  369,97 kr  167,07 zł € 29,13 € 30,01 £26,45

≤ 31,50 Kg € 36,41 € 37,51  369,97 kr  167,07 zł € 29,13 € 30,01 £ 26,45 

> 31,50 Kg
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
  0,1 kr per 

additionele Kg 
0,05 zł per 

additionele Kg 
€0,01 per 

additionele Kg
€0,01 per 

additionele Kg
£0,01 per 

additionele Kg
¹Extra kosten per eenheid van £ 0.10/€ 0.10/1.00 kr/0.40 zł voor producten die met lithiumbatterijen worden verkocht of er bevatten en voor gevaarlijke goederen (ook wel Hazmat genoemd) om de 
extra kosten te dekken die verbonden zijn aan de verwerking van deze producten.
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (1 september 2020).
³Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een verkoper 
deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Centraal-Europese 
programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde eenheid. Zie voor meer 
informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.
⁴Voor in Duitsland verkochte eenheden uit Polen worden de Duitse binnenlandse kosten in rekening gebracht.
⁶Omtrek = lengte (langste zijde) + 2x breedte + 2x hoogte.
⁷Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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3.2 Optionele services: Overige
Cost per unit (€ / €³ / £)1

Klein en licht Envelop⁴ Pakket Extra grote

Labelservice² € 0,09 / € 0,09 / £ 0,00 € 0,15 / € 0,15 / £ 0,15 € 0,25 / € 0,26 / £ 0,25 € 0,35 / € 0,36 / £ 0,35

Verpakken  € 0,35 / € 0,36 / £ 0,35 € 0,35 / € 0,36 / £ 0,35 € 0,50 / € 0,52 / £ 0,50 € 0,80 / € 0,82 / £ 0,80

Noppenfolie  € 0,45 / € 0,46 / £ 0,45 € 0,45 / € 0,46 / £ 0,45 € 0,75 / € 0,77 / £ 0,75 € 1,20 / € 1,24 / £ 1,20

Tape  € 0,25 / € 0,26 / £ 0,25 € 0,25 / € 0,26 / £ 0,25 € 0,45 / € 0,46 / £ 0,45 € 0,65 / € 0,67 / £ 0,65

Ondoorzichtige 
zakken

 € 0,35 / € 0,36 / £ 0,35 € 0,35 / € 0,36 / £ 0,35 € 0,40 / € 0,41 / £ 0,40 € 0,50 / € 0,52 / £ 0,50

¹Kosten worden in rekening gebracht in de valuta van uw markt. Als u in het VK verkoopt, betaalt u in £. Als u in andere EU-markten verkoopt, betaalt u in €.
²Tot op het moment dat anders wordt aangegeven, draagt de Label Service geen kosten voor eenheden die in het kader van het klein en licht programma in Duitsland en het VK worden verkocht. De 
kosten bedragen € 0.00 / £ 0.00.
³Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).
4Maximale hoogte 5 cm.

3.1 Optionele services: Verwijdering
Standaardformaat Extra grote

Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1 Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1

Lokale  
retourzending

0-200g € 0,29 / £ 0,29 / 2,91 kr 0-500g € 0,97 / £ 0,97 / 9,75 kr

201-500g € 0,39 / £ 0,39 / 3,02 kr 501-1000g € 1,94 / £ 1,94 / 19,50 kr

501-1000g € 0,78 / £ 0,78 / 7,84 kr 1001-2000g € 2,36 / £ 2,36 / 23,72 kr

1001g+
€ 0,97 / £ 0,97 / 9,75 kr 
 + € 0,57 / £ 0,57 / 5,73 kr 

per additionele kg2

2001-5000g € 3,32 / £ 3,32 / 34,95 kr

5001g+
€ 3,90 / £ 3,90 / 40,95 kr 

+ € 0,57 / £ 0,57 / 5,73 kr 
per additionele kg2

Grensover-
schrijdende 
retourzending3,4

Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1 Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1

Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2

0-200g € 0,65 / £ 0,65 / 6,83 kr € 0,80 / £ 0,80 / 8,40 kr 0-500g € 2,75 / £ 2,75 / 28,88 kr € 3,50 / £ 3,50 / 36,75 kr

201-500g € 1,00 / £ 1,00 / 10,50 kr € 1,75 / £ 1,75 / 18,38 kr 501-1000g € 3,75 / £ 3,75 / 39,38 kr € 5,50 / £ 5,50 / 57,75 kr

501-1000g € 2,00 / £ 2,00 / 21,00 kr € 3,00 / £ 3,00 / 31,50 kr 1001-2000g € 5,00 / £ 5,00 / 52,50 kr € 8,00 / £ 8,00 / 84,00 kr

1001g+
€ 2,50 / £ 2,50 / 26,25 kr 
 + € 1,50 / £ 1,50 / 15,75 kr per 

additionele kg2

€ 3,50 / £ 3,50 / 36,75 kr 
+ € 5,00 / £ 5,00 / 52,50 kr   

per additionele kg2
2001-5000g € 8,00 / £ 8,00 / 84,00 kr € 10,00 / £ 10,00 / 

105,00 kr

5001g+
€ 8,50 / £ 8,50 / 89,25 kr 
+ € 1,00 / £ 1,00 / 10,50 kr per 

additionele kg2

€ 10,50 / £ 10,50 / 
110,25 kr 

 + € 0,25 / £ 0,25 / 2,63 kr per 
additionele kg2

Verwijdering

Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1 Gewicht Kosten per eenheid (€ / £ / kr)1

0-200g € 0,32 / £ 0,32 / 3,22 kr 0-500g € 1,05 / £ 1,05 / 10,55 kr

201-500g € 0,50 / £ 0,50 / 5,03 kr 501-1000g € 2,16 / £ 2,16 / 21,71 kr

501-1000g € 0,90 / £ 0,90 / 9,05 kr 1001-2000g € 3,19 / £ 3,19 / 32,06 kr

1001g+
€ 1,04 / £ 1,04 / 10,45 kr 

 + € 0,65 / £ 0,65 / 6,53 kr 
per additionele kg2

2001-5000g € 5,44 / £ 5,44 / 54,67 kr

5001g+
€ 6,47 / £ 6,47 / 65,02 kr 

+ € 0,65 / £ 0,65 / 6,53 kr 
per additionele kg2

¹Kosten worden in rekening gebracht in de valuta van uw markt. Als u in het VK verkoopt, betaalt u in £. Als u in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland of Polen verkoopt, betaalt u in € en als u in 
Zweden verkoopt, betaalt u in kr.
²Alle gewichten worden afgerond op de dichtstbijzijnde 1000 g.
³Zone 1 en Zone 2 worden hieronder gedefinieerd. Retourzendingen in het kader van het CEP-programma (Central European Program) worden behandeld en berekend als lokale retourzendingen. Zie de 
veelgestelde vragen op pagina 9 voor meer informatie over het CEP-programma.
⁴Grensoverschrijdende retourzendingen vanuit het VK zijn momenteel uitgeschakeld.

Zone 1 Zone 2
Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg,  
Nederland, Polen, Portugal, Roemenië

Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije,  
Letland, Litouwen, Malta, Portugal, Zweden, Slowakije, Slovenië

Maandelijkse opslagkosten en kosten voor optionele services

Opslagkosten

Kosten voor optionele 
services

2. Maandelijkse opslagkosten
Standaardformaat Extra grote

Kleding, schoenen en 
tassen

Gevaarlijke goederen 
– Hazmat

Alle andere  
categorieën

Gevaarlijke goederen 
– Hazmat

Alle andere  
categorieën

Jan-Sep Okt-Dec Jan-Sep Okt-Dec Jan-Sep Okt-Dec Jan-Sep Okt-Dec Jan-Sep Okt-Dec

UK1 (Tarief is kubieke voet/maand) £0,43 £0,60 £0,75 £1,05 £0,71 £1,00 £0,65 £0,90 £0,46 £0,64

DE/FR/IT/ES/NL/PL (Tarief is 
kubieke meter/maand)

€ 16,69 € 23,11 € 30,00 € 41,00 € 27,82 € 38,52 € 25,00 € 35,00 € 18,00 € 25,00

FR² (Tarief is kubieke meter/maand) € 17,19 € 23,81 € 30,90 € 42,23 € 28,65 € 39,68 € 25,75 € 36,05 € 18,54 € 25,75 

SE (Tarief is kubieke meter/maand) 175,50 kr 242,90 kr 315,00 kr 431,00 kr 292,10 kr 404,50 kr 263,00 kr 368,00 kr 189,00 kr 263,00 kr

De kosten voor langdurige opslag komen bovenop de kosten voor reguliere voorraadopslag en worden alleen in rekening gebracht voor voorraad die langer dan 331 of 365 dagen wordt opgeslagen. 
Voor voorraad die tussen 331-365 dagen wordt opgeslagen, worden maandelijkse kosten van GBP 0,9 per vt³ / EUR 37 per m³ / EUR 38,10 per m³ (alleen FR) / KR 371 per m³ in rekening gebracht 
voor alle categorieën m.u.v. Kleding, Schoenen en tassen, Sieraden en horloges. Voor voorraad die langer dan 365 dagen wordt opgeslagen, wordt voor het berekenen van de kosten voor langdurige 
opslag een van de volgende tarieven gebruikt, afhankelijk van welke kosten de hoogste zijn: (1) maandelijkse kosten voor langdurige opslag van GBP 4,30 per vt³ / EUR 170 per m³ / EUR 175,10 per 
m³ (alleen FR) / KR 1785 per m³ voor alle categorieën of (2) minimale kosten voor langdurige opslag van GBP 0,10/ EUR 0,10 / KR 1 per eenheid voor de categorie Media.
¹Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (1 september 2020).
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).

Maandelijkse opslagkosten en kosten voor optionele services

Maandelijkse opslagkosten 
Er worden opslagkosten in 
rekening gebracht voor alle 
artikelen die zijn opgeslagen in 
een Amazon fulfilmentcentrum 
op basis van de locatie van 
het fulfilmentcentrum, de 
kalendermaand en uw dagelijkse 
gemiddelde voorraadvolume.

Kosten voor langdurige 
opslag
Van toepassing op voorraad 
opgeslagen voor: Meer dan 
331 dagen (m.u.v. Kleding, 
Schoenen en tassen, Sieraden 
en horloges) Meer dan 365 
dagen (alle categorieën)

Inclusief lokale 
retourzendingen, 
grensoverschrijdende 
retourzendingen (zie 
definities van zone 1 en zone 
2), verwijdering, etikettering, 
verpakking, noppenfolie, 
tape en ondoorzichtige 
zakken.

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon)  
– Standaardverzending, lokale zendingen (Binnenlandse FBA, MCI, and Pan-European)

Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon)  
Standaardverzending, lokale zendingen

1. Fulfillment-kosten per eenheid

Lokale verzending1 (binnenland, MCI/PanEU*) naar:

UK² DE/PL/CZ DE spec. FR2,3 IT2 ES2

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g £3,15 € 3,45 € 3,95 € 4,86 € 4,00 € 4,60

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g £3,25 € 3,60 € 4,10 € 5,03 € 4,05 € 4,77

≤ 210g £3,30 € 3,70 € 4,20 € 5,14 € 4,10 € 4,89

≤ 460g £3,35 € 3,80 € 4,30 € 5,26 € 4,15 € 5,00

Grote envelop:Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 5 cm

≤ 960g £3,39 € 4,05 € 4,55 € 6,29 € 4,25 € 5,29

Standaardpakket: Afmetingen:  ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150g £3,30 € 4,10 € 4,60 € 6,40 € 4,30 € 5,35

≤ 400g £3,45 € 4,20 € 4,70 € 6,63 € 5,00 € 5,46

≤ 900g £3,50 € 4,30 € 4,80 € 6,86 € 5,05 € 5,58

≤ 1,4kg £3,65 € 4,45 € 4,95 € 7,03 € 5,10 € 5,75

≤ 1,9kg £3,80 € 4,75 € 5,25 € 7,37 € 5,20 € 6,10

≤ 2,9kg £4,74 € 5,14 € 5,64 € 8,35 € 6,00 € 6,21

≤ 3,9kg £4,79 € 5,64 € 6,14 € 8,40 € 8,00 € 6,27

≤ 4,9kg £4,85 € 5,69 € 6,19 € 8,46 € 8,25 € 6,33

≤ 5,9kg £4,90 € 5,75 € 6,25 € 9,49 € 9,20 € 6,38

≤ 6,9kg £4,95 € 5,80 € 6,30 € 9,49 € 9,20 € 6,44

≤ 7,9kg £6,02 € 7,02 € 7,52 € 9,72 € 9,40 € 7,65

≤ 8,9kg £6,07 € 7,07 € 7,57 € 9,72 € 9,40 € 7,71

≤ 9,9kg £6,12 € 7,13 € 7,63 € 9,72 € 9,55 € 7,76

≤ 10,9kg £6,17 € 7,19 € 7,69 € 9,78 € 9,55 € 7,82

≤ 11,9kg £6,38 € 7,42 € 7,92 € 9,78 € 9,60 € 8,05

Klein Extra groot3: Afmetingen:  ≤ 61 X 46 X 46 cm

≤ 760g £5,10 € 7,36 € 7,86 € 8,80 € 9,50 € 10,87

≤ 1,01kg £5,20 € 7,48 € 7,98 € 8,92 € 9,70 € 11,10

≤ 1,26kg £5,20 € 7,53 € 8,03 € 9,03 € 10,00 € 11,44

≤ 1,51kg £5,20 € 7,59 € 8,09 € 9,09 € 10,05 € 11,50

≤ 1,76kg £5,70 € 7,71 € 8,21 € 9,66 € 10,10 € 11,56

Standaard Extra groot3: Afmetingen:  ≤ 120 X 60 X 60 cm

≤ 760g £6,07 € 7,82 € 8,32 € 9,78 € 10,00 € 11,44

≤ 1,76kg £6,38 € 8,17 € 8,67 € 10,12 € 10,15 € 11,62

≤ 2,76kg £6,48 € 8,28 € 8,78 € 10,63 € 10,15 € 11,62

≤ 3,76kg £6,53 € 8,34 € 8,84 € 11,20 € 10,75 € 12,31

≤ 4,76kg £6,58 € 8,40 € 8,90 € 11,26 € 10,75 € 12,31

≤ 5,76kg £7,40 € 9,32 € 9,82 € 12,18 € 11,75 € 13,46

≤ 6,76kg £7,45 € 9,37 € 9,87 € 12,23 € 11,75 € 13,46

≤ 7,76kg £7,50 € 9,43 € 9,93 € 12,29 € 11,90 € 13,63

≤ 8,76kg £7,55 € 10,01 € 10,51 € 12,86 € 11,95 € 13,69

≤ 9,76kg £7,60 € 10,06 € 10,56 € 12,92 € 12,00 € 13,74

≤ 14,76kg £8,11 € 10,12 € 10,62 € 13,21 € 13,10 € 15,01

≤ 19,76kg £8,42 € 10,52 € 11,02 € 13,61 € 13,45 € 15,41

≤ 24,76kg £9,23 € 11,67 € 12,17 € 14,75 € 14,20 € 16,27

≤ 29,76kg £9,28 € 11,73 € 12,23 € 14,81 € 14,80 € 16,96

Groot Extra groot3: Afmetingen: > 120 X 60 X 60 cm

≤ 4,76kg £9,38 € 9,49 € 9,99 € 16,01 € 12,75 € 14,61

≤ 9,76kg £11,42 € 10,64 € 11,14 € 20,58 € 14,30 € 16,39

≤ 14,76kg £11,93 € 11,21 € 11,71 € 21,15 € 15,60 € 17,88

≤ 19,76kg £12,44 € 11,73 € 12,23 € 21,67 € 16,05 € 18,40

≤ 24,76kg £13,67 € 12,88 € 13,38 € 23,63 € 17,80 € 20,41

≤ 31,50kg £13,77 € 12,94 € 13,44 € 24,01 € 17,90 € 20,53

¹Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2020).
²Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een verkoper 
deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Centraal-Europese 
programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde eenheid. Zie voor meer 
informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.
³Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

Pan-Europese toeslag

Pan-Europese zending naar:

UK
DE/
NL/
PL

FR IT ES

£0,89 N/A € 2,06  € 2,00 € 2,00

3Pan-Europese toeslag Extra 
groot
De toeslag uit de onderstaande tabel wordt 
opgeteld bij de lokale fulfillment-tarieven 
voor extra grote items via het Pan-Europese 
programma.

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

Je betaalt in de valuta (GBP of EUR) van het 
Amazon Seller Central-account waarmee je 
je bestelling indient. Beide valuta's worden 
weergegeven in de tabel.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid, 
gebaseerd op:
• Afmetingen
• Gewicht per eenheid

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon)  
– Versnelde verzending, lokale zendingen (Binnenlandse FBA, MCI, and Pan-European)

Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon) 
Versnelde verzending, lokale zendingen

1. Fulfillment-kosten per eenheid

Lokale verzending1,2 (Binnenlandse FBA, MCI, PanEU) to:

UK DE/PL/CZ DE spec. FR³ IT ES

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g £3,35 € 5,95 € 6,45 € 6,00 € 5,00 € 5,75

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g £3,50 € 6,10 € 6,60 € 6,17 € 5,05 € 5,92

≤ 210g £3,55 € 6,20 € 6,70 € 6,29 € 5,10 € 6,04

≤ 460g £3,60 € 6,30 € 6,80 € 6,40 € 5,15 € 6,15

Grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 5 cm

≤ 960g £4,10 € 6,55 € 7,05 € 7,43 € 5,25 € 6,44

Standaardpakket: Afmetingen:  ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150g £4,15 € 6,60 € 7,10 € 7,55 € 5,30 € 6,50

≤ 400g £4,25 € 6,70 € 7,20 € 7,77 € 6,00 € 6,61

≤ 900g £4,30 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 6,05 € 6,73

≤ 1,4kg £4,65 € 7,45 € 7,95 € 8,17 € 6,10 € 6,90

≤ 1,9kg £4,90 € 7,65 € 8,15 € 8,52 € 6,20 € 7,25

≤ 2,9kg £6,10 € 7,75 € 8,25 € 9,78 € 7,00 € 7,36

≤ 3,9kg £6,50 € 7,80 € 8,30 € 9,83 € 9,00 € 7,42

≤ 4,9kg £6,70 € 7,95 € 8,45 € 9,95 € 9,70 € 7,99

≤ 5,9kg £6,89 € 8,00 € 8,50 € 10,98 € 10,65 € 8,05

≤ 6,9kg £6,94 € 8,05 € 8,55 € 10,98 € 10,65 € 8,11

≤ 7,9kg £7,60 € 9,10 € 9,60 € 11,32 € 10,90 € 9,37

≤ 8,9kg £7,65 € 9,15 € 9,65 € 11,38 € 10,90 € 9,43

≤ 9,9kg £7,70 € 9,20 € 9,70 € 11,43 € 11,05 € 9,49

≤ 10,9kg £7,75 € 9,25 € 9,75 € 11,49 € 11,05 € 9,55

≤ 11,9kg £7,80 € 9,45 € 9,95 € 11,72 € 11,10 € 9,78

Klein Extra groot3: Afmetingen:  ≤ 61 X 46 X 46 cm

≤ 760g £6,10 € 11,40 € 11,90 € 11,09 € 11,50 € 13,17

≤ 1,01kg £6,20 € 11,50 € 12,00 € 11,20 € 11,70 € 13,40

≤ 1,26kg £6,20 € 11,55 € 12,05 € 11,32 € 12,00 € 13,74

≤ 1,51kg £6,20 € 11,60 € 12,10 € 11,38 € 12,05 € 13,80

≤ 1,76kg £6,60 € 11,70 € 12,20 € 11,95 € 12,10 € 13,86

Standaard Extra groot3: Afmetingen:  ≤ 120 X 60 X 60 cm

≤ 760g £8,00 € 11,80 € 12,30 € 12,06 € 12,00 € 13,74

≤ 1,76kg £8,25 € 12,10 € 12,60 € 12,40 € 12,15 € 13,92

≤ 2,76kg £8,35 € 12,20 € 12,70 € 12,92 € 12,15 € 13,92

≤ 3,76kg £8,40 € 12,25 € 12,75 € 13,49 € 12,75 € 14,61

≤ 4,76kg £8,50 € 12,30 € 12,80 € 13,55 € 12,75 € 14,61

≤ 5,76kg £9,40 € 13,10 € 13,60 € 14,46 € 13,75 € 15,76

≤ 6,76kg £9,40 € 13,15 € 13,65 € 14,52 € 13,75 € 15,76

≤ 7,76kg £9,50 € 13,20 € 13,70 € 14,58 € 13,90 € 15,93

≤ 8,76kg £9,55 € 13,70 € 14,20 € 15,15 € 13,95 € 15,99

≤ 9,76kg £9,60 € 13,75 € 14,25 € 15,21 € 14,00 € 16,04

≤ 14,76kg £10,00 € 13,80 € 14,30 € 15,49 € 15,10 € 17,31

≤ 19,76kg £10,25 € 16,27 € 16,77 € 15,89 € 15,45 € 17,71

≤ 24,76kg £12,29 € 17,42 € 17,92 € 17,04 € 16,20 € 18,57

≤ 29,76kg £12,34 € 17,48 € 17,98 € 17,09 € 16,80 € 19,26

Groot Extra groot3: Afmetingen: > 120 X 60 X 60 cm

≤ 4,76kg £11,42 € 15,24 € 15,74 € 18,29 € 14,75 € 16,91

≤ 9,76kg £13,46 € 16,39 € 16,89 € 22,87 € 16,30 € 18,69

≤ 14,76kg £13,97 € 16,96 € 17,46 € 23,44 € 17,60 € 20,18

≤ 19,76kg £14,48 € 17,48 € 17,98 € 23,95 € 18,05 € 20,70

≤ 24,76kg £15,71 € 18,63 € 19,13 € 25,10 € 19,80 € 22,71

≤ 31,50kg £15,81 € 18,69 € 19,19 € 26,30 € 19,90 € 22,83

1Vanwege de digitale servicebelasting die per 15 september in het VK is ingevoerd, omvatten deze kosten een extra toeslag van 2% voor items die zijn verkocht op Amazon UK. 
2Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een verkoper 
deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Centraal-Europese 
programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde eenheid. Zie voor meer 
informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.
³Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

3Pan-Europese toeslag Extra 
groot
De toeslag uit de onderstaande tabel wordt 
opgeteld bij de lokale fulfillment-tarieven 
voor extra grote items via het Pan-Europese 
programma.

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

Je betaalt in de valuta (GBP of EUR) van het 
Amazon Seller Central-account waarmee je 
je bestelling indient. Beide valuta's worden 
weergegeven in de tabel.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid, 
gebaseerd op:
• Afmetingen
• Gewicht per eenheid

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Pan-Europese toeslag

Pan-Europese zending naar:

UK
DE/
NL/
PL

FR IT ES

£0,89 N/A € 2,06  € 2,00 € 2,00

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon)  
– Standaardverzending, grensoverschrijdende zendingen (EFN)

Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon) 
Standaardverzending, grensoverschrijdende zendingen

1. Fulfillment-kosten per eenheid

Zending over de grens1,3 (EFN) naar:

UK DE FR² IT ES Ander Europees 
land

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g £4,59 € 4,98 € 5,72 € 4,95 € 5,52 € 6,90

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g £4,69 € 5,09 € 5,83 € 5,00 € 5,64 € 7,02

≤ 210g £4,74 € 5,14 € 5,89 € 5,10 € 5,69 € 7,07

≤ 460g £4,79 € 5,19 € 5,95 € 5,15 € 5,75 € 7,13

Grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 5 cm

≤ 960g £5,10 € 5,51 € 6,29 € 5,45 € 6,10 € 7,48

Standaardpakket: Afmetingen:  ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150g £5,61 € 6,04 € 6,86 € 5,90 € 6,67 € 8,05

≤ 400g £5,92 € 6,50 € 7,20 € 6,20 € 7,02 € 8,40

≤ 900g £6,43 € 7,48 € 8,05 € 6,70 € 7,59 € 8,97

≤ 1,4kg £7,75 € 8,42 € 9,26 € 7,80 € 9,09 € 10,47

≤ 1,9kg £8,16 € 9,43 € 10,07 € 8,20 € 9,55 € 10,93

≤ 2,9kg £9,69 € 10,73 € 11,43 € 9,70 € 11,27 € 12,65

≤ 3,9kg £10,81 € 12,42 € 13,15 € 10,80 € 12,54 € 13,92

≤ 4,9kg £11,53 € 13,23 € 13,98 € 11,50 € 13,34 € 14,72

≤ 5,9kg £11,63 € 13,34 € 14,10 € 11,80 € 13,46 € 14,84

≤ 6,9kg £11,73 € 13,46 € 14,21 € 11,90 € 13,57 € 14,95

≤ 7,9kg £11,93 € 13,69 € 14,45 € 12,10 € 13,80 € 15,18

≤ 8,9kg £12,24 € 14,03 € 14,81 € 12,40 € 14,15 € 15,53

≤ 9,9kg £12,65 € 14,49 € 15,28 € 12,80 € 14,61 € 15,99

≤ 10,9kg £12,70 € 14,55 € 15,34 € 12,85 € 14,66 € 16,04

≤ 11,9kg £12,75 € 14,61 € 15,40 € 12,90 € 14,72 € 16,10

Klein Extra groot: Afmetingen:  ≤ 61 X 46 X 46 cm

≤ 760g £10,97 € 12,31 € 14,75 € 12,95 € 16,68 € 18,23

≤ 1,01kg £11,27 € 12,71 € 15,26 € 13,05 € 16,96 € 18,40

≤ 1,26kg £11,27 € 12,77 € 15,66 € 13,10 € 17,08 € 18,75

≤ 1,51kg £11,37 € 12,82 € 15,72 € 13,10 € 17,08 € 18,80

≤ 1,76kg £11,37 € 12,88 € 15,83 € 13,15 € 17,65 € 18,86

Standaard Extra groot: Afmetingen:  ≤ 120 X 60 X 60 cm

≤ 760g £12,70 € 14,55 € 15,72 € 12,95 € 16,73 € 18,75

≤ 1,76kg £13,01 € 14,95 € 16,06 € 13,15 € 17,94 € 18,92

≤ 2,76kg £13,82 € 15,99 € 16,76 € 14,05 € 18,46 € 18,92

≤ 3,76kg £13,92 € 16,10 € 16,76 € 14,10 € 18,86 € 19,61

≤ 4,76kg £14,03 € 16,22 € 16,82 € 14,10 € 18,92 € 19,67

≤ 5,76kg £15,30 € 17,83 € 17,95 € 14,30 € 19,61 € 20,76

≤ 6,76kg £15,40 € 17,94 € 18,00 € 14,35 € 19,72 € 20,76

≤ 7,76kg £15,40 € 17,94 € 18,00 € 14,40 € 19,78 € 20,93

≤ 8,76kg £15,40 € 17,94 € 18,00 € 14,40 € 19,78 € 20,99

≤ 9,76kg £15,76 € 18,40 € 18,06 € 15,00 € 19,84 € 21,05

≤ 14,76kg £16,63 € 19,55 € 18,54 € 15,55 € 20,64 € 22,37

≤ 19,76kg £18,00 € 21,28 € 20,73 € 17,50 € 21,28 € 22,77

≤ 24,76kg £19,28 € 22,83 € 21,62 € 18,50 € 21,28 € 23,63

≤ 29,76kg £19,53 € 23,17 € 22,51 € 18,50 € 22,77 € 24,32

Groot Extra groot: Afmetingen: > 120 X 60 X 60 cm

≤ 4,76kg £19,13 € 22,66 € 22,62 € 18,50 € 23,17 € 23,12

≤ 9,76kg £22,75 € 27,26 € 26,06 € 22,50 € 26,34 € 26,45

≤ 14,76kg £24,12 € 28,98 € 27,24 € 24,00 € 27,43 € 27,95

≤ 19,76kg £26,52 € 31,97 € 30,80 € 26,00 € 29,90 € 33,35

≤ 24,76kg £28,66 € 34,79 € 33,17 € 28,00 € 31,80 € 36,80

≤ 31,50kg £28,66 € 34,79 € 33,23 € 28,00 € 32,32 € 36,80

¹Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 2% voor artikelen die worden verkocht op Amazon UK, als gevolg van de in Groot-Brittannië ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2020).
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).
³Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer een verkoper 
deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen aan het Centraal-Europese 
programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde eenheid. Zie voor meer 
informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

Je betaalt in de valuta (GBP of EUR) van het 
Amazon Seller Central-account waarmee je 
je bestelling indient. Beide valuta's worden 
weergegeven in de tabel.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid, 
gebaseerd op:
• Afmetingen
• Gewicht per eenheid

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10
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Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon)  
– Versnelde verzending, grensoverschrijdende zendingen (EFN)

Fulfillment via meerdere kanalen (Verkochte items buiten Amazon) 
Versnelde verzending, grensoverschrijdende zendingen

1. Fulfillment-kosten per eenheid

Zending over de grens1,3 (EFN) naar:

UK DE FR² IT ES Ander Europees 
land

Kleine envelop: Afmetingen: ≤ 20 X 15 X 1 cm

≤ 80g £5,61 € 6,04 € 6,86 € 5,95 € 6,67

Standaardenvelop: Afmetingen: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm

≤ 60g £5,71 € 6,15 € 6,97 € 6,00 € 6,79

≤ 210g £5,76 € 6,20 € 7,03 € 6,10 € 6,84

≤ 460g £5,81 € 6,25 € 7,09 € 6,15 € 6,90

Grote envelop: Afmetingen:  ≤ 33 X 23 X 5 cm

≤ 960g £6,12 € 6,57 € 7,43 € 6,45 € 7,25

Standaardpakket: Afmetingen:  ≤ 45 X 34 X 26 cm

≤ 150g £6,63 € 7,10 € 8,00 € 6,90 € 7,82

≤ 400g £6,94 € 7,42 € 8,35 € 7,20 € 8,17

≤ 900g £7,45 € 7,95 € 8,92 € 7,70 € 8,74

≤ 1,4kg £8,77 € 9,33  € 10,40 € 8,80 € 10,24

≤ 1,9kg £9,18 € 9,75 € 10,86 € 9,20 € 10,70

≤ 2,9kg £10,71 € 11,34 € 12,58 € 10,70 € 12,42

≤ 3,9kg £11,83 € 13,57 € 13,83 € 11,80 € 13,69

≤ 4,9kg £12,55 € 14,38 € 14,63 € 12,50 € 14,49

≤ 5,9kg £12,65 € 14,49 € 14,75 € 12,80 € 14,61

≤ 6,9kg £12,75 € 14,61 € 14,86 € 12,90 € 14,72

≤ 7,9kg £12,95 € 14,84 € 15,09 € 13,10 € 14,95

≤ 8,9kg £13,26 € 15,18 € 15,43 € 13,40 € 15,30

≤ 9,9kg £13,67 € 15,64 € 15,89 € 13,80 € 15,76

≤ 10,9kg £13,72 € 15,70 € 15,95 € 13,85 € 15,81

≤ 11,9kg £13,77 € 15,76 € 16,01 € 13,90 € 15,87

Klein Extra groot: Afmetingen:  ≤ 61 X 46 X 46 cm

≤ 760g £14,03 € 18,06 € 20,47 € 14,95 € 18,98

≤ 1,01kg £14,33 € 18,46 € 20,98 € 15,05 € 19,26

≤ 1,26kg £14,33 € 18,52 € 21,38 € 15,10 € 19,38

≤ 1,51kg £14,43 € 18,57 € 21,44 € 15,10 € 19,38

≤ 1,76kg £14,43 € 18,63 € 21,55 € 15,15 € 19,95

Standaard Extra groot: Afmetingen:  ≤ 120 X 60 X 60 cm

≤ 760g £15,76 € 20,30 €21,44 € 14,95 € 19,03

≤ 1,76kg £16,07 € 20,70 € 21,78 € 15,15 € 20,24

≤ 2,76kg £16,88 € 21,74 € 21,89 € 16,05 € 20,76

≤ 3,76kg £16,98 € 21,85 € 21,89 € 16,10 € 21,16

≤ 4,76kg £17,09 € 21,97 € 21,95 € 16,10 € 21,22

≤ 5,76kg £18,36 € 23,58 € 23,04 € 16,30 € 21,91

≤ 6,76kg £18,46 € 23,69 € 23,09 € 16,35 € 22,02

≤ 7,76kg £18,46 € 23,69 € 23,09 € 16,40 € 22,08

≤ 8,76kg £18,46 € 23,69 € 23,09 € 16,40 € 22,08

≤ 9,76kg £18,82 € 24,15 € 23,15 € 17,00 € 22,14

≤ 14,76kg £19,69 € 25,30 € 23,61 € 17,55 € 22,94

≤ 19,76kg £21,06 € 27,03 € 25,72 € 19,50 € 23,58

≤ 24,76kg £22,34 € 28,58 € 26,58 € 20,50  € 23,58

≤ 29,76kg £22,59 € 28,92 € 27,44 € 20,50 € 25,07

Groot Extra groot: Afmetingen: > 120 X 60 X 60 cm

≤ 4,76kg £22,19 € 28,41 € 27,55 € 20,50 € 25,47

≤ 9,76kg £25,81 € 33,01 € 30,87 € 24,50 € 28,64

≤ 14,76kg £27,18 € 34,73 € 32,01 € 26,00 € 29,73

≤ 19,76kg £29,58 € 37,72 € 35,44 € 28,00 € 32,20

≤ 24,76kg £31,72 € 40,54 € 37,73 € 30,00 € 34,10

≤ 31,50kg £31,72 € 40,54 € 37,79 € 30,00 € 34,62

1Vanwege de digitale servicebelasting die per 15 september in het VK is ingevoerd, omvatten deze kosten een extra toeslag van 2% voor items die zijn verkocht op Amazon UK.
²Deze kosten zijn inclusief een extra toeslag van 3% voor artikelen die worden verkocht op Amazon FR, als gevolg van de in Frankrijk ingevoerde Digital Service Tax (15 september 2021).
³Deze tarieven bevatten een korting van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per afgehandelde verzonden eenheid wanneer 
een verkoper deelneemt aan het Fulfilment Network Expansion programma (Centraal-Europese programma). Aan verkopers die voorraad alleen in Duitsland opslaan en niet deelnemen 
aan het Centraal-Europese programma worden extra kosten in rekening gebracht van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 (voor FR inclusief belasting op digitale services) /2,50 kr/1,15 zł per 
afgehandelde eenheid. Zie voor meer informatie de Veelgestelde vragen op pagina 10.

N
iet beschikbaar

Alle kosten zijn exclusief btw en andere 
belastingen die door de verkoper zijn te 
betalen

Jouw kosten berekenen 
Tel je fulfillment- en opslagkosten, en 
eventuele optionele services die je nodig 
hebt, bij elkaar op om je totale FBA-kosten te 
berekenen.

Je betaalt in de valuta (GBP of EUR) van het 
Amazon Seller Central-account waarmee je 
je bestelling indient. Beide valuta's worden 
weergegeven in de tabel.

1. Fulfillment-kosten
Vaste kosten per eenheid, 
gebaseerd op:
• Afmetingen
• Gewicht per eenheid

2. Opslagkosten (Zie 
pagina 4)
Kosten worden in rekening 
gebracht per kubieke meter 
per maand

3. Kosten voor optionele 
services  
(Zie pagina 4)
Inclusief:
• Retourzendingen
• Verwijdering
• Etikettering
• Verpakking
• Noppenfolie
• Afplakking
• Ondoorschijnende 

verpakking

Heb je een vraag?
Zie onze veelgestelde vragen op pagina 10



Pagina 10 van 10 Fulfilment by Amazon Rate Card Van kracht vanaf 31 maart 2022

Veelgestelde vragen

Kosten voor Fulfillment by 
Amazon

V1: Als ik verkoop op Amazon, moet 
ik dan andere kosten betalen naast de 
fulfillment-kosten, opslagkosten en 
optionele servicekosten?
Ja, je betaalt abonnementskosten of 
kosten per item, afhankelijk van je 
huidige verkoopplan. Je betaalt ook een 
verwijzingsvergoeding per categorie en 
een verkoopcommissie per media-item 
dat je verkoopt. Verwerkingskosten voor 
retourzendingen worden in rekening gebracht 
voor producten die op Amazon zijn verkocht 
en die door klanten worden geretourneerd 
(zie veelgestelde vraag 5). Als je wilt zien 
welke kosten en welk verkoopplan op jou van 
toepassing zijn, ga je naar Kostenoverzicht 
voor verkopen via Amazon en Prijzen en 
plannen voor verkopers.

V2: Welke invloed heeft de verwijdering 
van het verpakkingsgewicht op de 
fulfilment-kosten?
Deze wijziging vereenvoudigt de berekening 
van de fulfilment-kosten voor uw verzonden 
eenheden. U zou geen verandering in uw 
prijzen moeten zien als gevolg van de 
verwijdering van het verpakkingsgewicht. 
Vóór 8 juni 2021 werd het gewicht van de 
verpakking aan het gewicht van de eenheid 
toegevoegd om het uiteindelijke belastbare 
transportgewicht van een product te bepalen. 
Vanaf 8 juni 2021 wordt het gewicht van 
de verpakking niet langer aan het gewicht 
van de eenheid toegevoegd en wordt de 
eenheid alleen in rekening gebracht op basis 
van het eigen gewicht en de afmetingen. 
Bijvoorbeeld: een standaardpakket in de eerste 
gewichtsklasse had vroeger een totale limiet 
van 250 g, inclusief een verpakkingsgewicht 
van 100 g. Uw maximale gewicht per eenheid 
was dus 150 g. Met de nieuwe kostenweergave 
is uw maximale gewicht per eenheid voor die 
gewichtsklasse nog steeds hetzelfde (150 g), 
zonder dat u het gewicht van de verpakking 
hoeft te bepalen, en zijn onze gewichtsniveaus 
aangepast om deze verandering te 
weerspiegelen.

V3: Hoe worden opslagkosten berekend?
Opslagkosten worden in rekening gebracht 
voor alle eenheden die zijn opgeslagen in 
een Amazon Fulfillment Center. Dat gebeurt 
op basis van kalendermaand en je dagelijkse 
gemiddelde volume per kubieke meter (of 
kubieke voet in het VK). De kubieke meter van 
elke eenheid is gebaseerd op de afmetingen 
van de eenheid, met inbegrip van de juiste 
verpakking en klaar voor verzending naar 
klanten overeenkomstig het FBA-beleid. 
Amazon behoudt zich het recht voor om eigen 
metingen te doen van de kubieke meters en 
het gewicht van een verpakte eenheid of een 
representatieve steekproef. Als er een conflict 
is tussen deze meting en de gegevens van 
de verkoper, dan is de meting van Amazon 
leidend.

V4: Wat zijn kosten voor langdurige 
opslag?
De kosten voor langdurige opslag 
komen bovenop de kosten voor reguliere 
voorraadopslag en worden alleen in rekening 
gebracht voor voorraad die langer dan 331 of 
365 dagen wordt opgeslagen. Voor voorraad 
die tussen 331-365 dagen wordt opgeslagen, 
worden maandelijkse kosten van GBP 0.9 
per vt3 / EUR 37 per m3 / EUR 38,10 per 
m3 (alleen FR) / KR 371 per m3 in rekening 
gebracht voor alle categorieën m.u.v. Kleding, 
Schoenen en tassen, Sieraden en horloges. 
Voor voorraad die langer dan 365 dagen wordt 
opgeslagen, wordt voor het berekenen van 
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de kosten voor langdurige opslag een van de 
volgende tarieven gebruikt, afhankelijk van 
welke kosten de hoogste zijn: (1) maandelijkse 
kosten voor langdurige opslag van GBP 4,.30 
per vt3 / EUR 170 per m3 / EUR 175,10 per 
m3 (alleen FR) / KR 1785 per m3 voor alle 
categorieën of (2) minimale kosten voor 
langdurige opslag van GBP 0,10/ EUR 0,10 / 
KR 1 per eenheid voor de categorie Media. Er 
worden geen kosten voor langdurige opslag 
in rekening gebracht als er voordat de kosten 
in rekening werden gebracht een verzoek is 
gedaan om eenheden te verwijderen of af te 
voeren. Ga voor meer informatie om de kosten 
voor langdurige opslag te berekenen naar 
FBA-kosten voor langdurige opslag.

V5: Wat zijn de verwerkingskosten voor 
retourzendingen?
De kosten voor het verwerken van 
retourzendingen is gelijk aan 50% van de 
totale kosten voor een bepaald product in de 
categorieën Kleding, Schoenen en Handtassen. 
Deze kosten gelden zowel voor eenheden 
die worden verzorgd vanuit lokale inventaris 
als in heel Europa via het EFN-programma 
(European Fulfilment Network). Ga voor meer 
informatie naar de pagina Kosten voor het 
verwerken van retourzendingen.

V6: Worden voor media-items en non-
media-items die op Amazon worden 
verkocht, andere fulfillment-kosten in 
rekening gebracht? 
Voor media en niet media-items die worden 
verkocht op Amazon betaal je dezelfde 
Fulfillement-vergoedingen.

Beleid voor Fulfillment by 
Amazon 

V7: Zijn er beperkingen op het type 
producten dat ik via FBA kan laten leveren?
Ja. Raadpleeg Productbeperkingen voor 
FBA voor gedetailleerde gegevens over 
productbeperkingen.

V8: Hoe werken retourzendingen van 
klanten?
Amazon verwerkt je retourzendingen 
van klanten volgens het beleid voor 
retourzendingen van Amazon. Het geld 
voor terugbetalingen en verwijzingen 
wordt aan jou uitbetaald voor het gehele of 
gedeeltelijke bedrag van een terugbetaling. 
We brengen mogelijk FBA-kosten, kosten 
voor herbevoorrading en verwerkingskosten 
voor retourzendingen in rekening, afhankelijk 
van het item. Ga voor meer informatie over 
hoe de kosten of een eventueel tegoed op je 
account wordt toegepast, naar het beleid voor 
retourzendingen bij FBA.

V9: Wat gebeurt er als mijn items zijn 
beschadigd of worden kwijtgeraakt tijdens 
de verwerking door FBA?
Je komt dan mogelijk in aanmerking 
voor een terugbetaling. Raadpleeg het 
Terugbetalingsbeleid voor verloren en 
beschadigde voorraad bij FBA voor de criteria 
en voor meer informatie over het beleid.

V10: Kunnen mijn klanten gebruikmaken 
van de klantenservice van Amazon?
Voor items die op Amazon worden verkocht, 
voert Amazon de fulfillment en klantenservice 
voor bestellingen uit. Deze klantenservice 
omvat het afhandelen van vragen van klanten 
en het verwerken van terugbetalingen en 
retourzendingen voor FBA-items die op de 
Amazon-website zijn gekocht. Bestellingen 
via Multi-Channel Fulfillment (verkocht buiten 
Amazon) komen niet in aanmerking voor 
klantenservice.  

V11: Wat zijn de beleidsregels en vereisten 
van Amazon voor het voorbereiden en 
verzenden van voorraad naar fulfillment 
centers?
Amazon heeft vereisten voor etiketten, 
verpakkingen, voorbereiding en opslaglimiet 
voor de voorraad. Ga voor gedetailleerde 
informatie over voorraadvereisten naar 
Voorraadvereisten van Amazon.

Ga voor meer informatie naar Beleid en 
vereisten van Amazon.

Extra services en 
programma's

V12: Wat is Programma Midden-Europa 
(CEP)?
"Amazon heeft zijn Duitse fulfilment netwerk 
uitgebreid met diverse fulfilment centers in 
Polen en Tsjechië om aan de groeiende vraag 
te kunnen voldoen en om de efficiëntie te 
vergroten. Verkopers met Duitse inventaris 
kunnen ervoor kiezen hun inventaris op te 
slaan in het fulfilment netwerk van Amazon, 
waar Polen en Tsjechië onder vallen, of 
om hun inventaris uitsluitend in Duitsland 
op te slaan. Verkopers die hun inventaris 
uitsluitend in Duitsland opslaan, betalen extra 
kosten van GBP 0,25/EUR 0,25/EUR 0,26 
(voor FR inclusief belasting op digitale 
services) /2,50 kr/1,15 zł 
aan fulfilment-kosten per FBA en € 0.25 aan 
fulfilment-kosten per Small and Light-eenheid 
die vanuit Duitse fulfilment centers wordt 
verzonden. Sommige productcategorieën 
komen mogelijk niet in aanmerking voor het 
CEP. Amazon rekent geen extra kosten voor 
deelname aan het CEP. Onthoud: het is de 
verantwoordelijkheid van de verkoper om te 
weten dat het opslaan van inventaris in Polen 
en Tsjechië tot btw-verplichtingen en andere 
rapportagevereisten zal leiden. Ga voor meer 
informatie naar de pagina Centraal-Europees 
programma.

V13: Wat zijn de mogelijkheden voor 
fulfillment over de grens?
Fulfillment by Amazon biedt drie oplossingen 
voor fulfillment over de grens: Pan-Europese 
FBA, European Fulfillment Network (EFN) en 
Voorraad in meerdere landen (MCI).

V14: Wat is Pan-Europese FBA?
Met de pan-Europese FBA kiezen 
verkooppartners waar ze hun producten 
willen opslaan zodat Amazon ze zonder 
extra kosten kan distribueren op basis van de 
verwachte vraag van de klant. In de landen 
die geschikt zijn voor plaatsing, zullen de 
verkopende Partners profiteren van lokale 
FBA fulfilment-kosten en snellere leveringen¹. 
Door goederen op te slaan in andere landen 
dan de thuiswinkel, kunnen er extra btw-
rapportagevereisten ontstaan. Amazon 
ondersteunt verkooppartners door middelen en 
oplossingen te bieden die kunnen helpen bij het 
naleven van de btw. Btw-diensten op Amazon is 
een oplossing voor het beheer van uw Europese 
btw-registratie- en archiveringsverplichtingen 
via Seller Central. Ga voor meer informatie over 
btw naar onze educatieve pagina over btw en 
begin nu met btw-diensten op Amazon. Meer 
informatie vindt u op de Pan-Europese FBA-
website van Amazon. 

V15: Wat is het European Fulfillment 
Network (EFN)?
Met European Fulfilment Network (EFN) kunt 
u klanten bereiken op alle 7 markten in de EU 
met lokale productlijsten. Verkopers sturen 
hun inventaris naar één lokaal fulfilment 
center, leveren tegen grensoverschrijdende 
kosten aan andere EU-marktplaatsen en 
leveren in eigen land tegen lokale fulfilment-
kosten. Een Italiaanse klant die op Amazon.
it winkelt, kan bijvoorbeeld producten zien 
die door een DE-verkoper worden verkocht 
met een in het Italiaans vertaalde productlijst, 
en deze kopen voor levering aan Italië. De 
DE-verkoper zou grensoverschrijdende 
kosten betalen als de inventaris zich in een 
DE-fulfilment center bevindt. Opmerking: als 
gevolg van Brexit is Amazon per 1 januari 2021 
niet in staat om FBA-orders over de grens 
tussen het VK en de EU uit te voeren. Om 
met FBA in zowel het VK als de EU te kunnen 
verkopen, moet u inventaris naar fulfilment 
centers in het VK en de EU sturen. Klik hier 
voor meer informatie.

V16: Wat is Voorraad in meerdere landen 
(MCI)?
Met Voorraad in meerdere landen (MCI) kun 
je items direct naar internationale fulfillment 
centers van Amazon sturen voor opslag op 
de andere marketplace die niet je lokale 
marketplace is. De lokale FBA-kosten zijn van 
toepassing als je verkoopt op marketplaces 
waar je voorraad is opgeslagen, en kosten voor 
fulfillment over de grens is van toepassing 
als dat niet het geval is. Je moet echter zelf 
je voorraad beheren en de vraag naar je 
producten voorspellen. Amazon.nl maakt geen 
onderdeel uit van MCI.

V17: Wat zijn de gevolgen voor de belasting 
bij internationaal verkopen?
Als je goederen verkoopt in een EU-land, moet 
je je waarschijnlijk registreren voor belasting 
over de toegevoegde waarde (btw) en de btw-
rapportagevereisten naleven van elke land 
waarin je verkoopt. Ook voor het opslaan van 
goederen in EU-landen moet je waarschijnlijk 
de btw-vereisten van die landen naleven. 
Ga naar het   Btw-informatiecentrum van 
Amazon voor meer informatie. Het kan helpen 
om je aan te melden voor de Btw-services 
op Amazon om je btw-verplichtingen na te 
leven. Het is de verantwoordelijkheid van elke 
Amazon-verkoper om ervoor te zorgen dat 
ze de btw-regels naleven. Een verkoper moet 
professioneel advies inwinnen als hij of zij de 
regels niet volledig begrijpt.

1Lokale fulfillment-kosten zijn niet van 
toepassing voor extra grote producten.
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