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FBA Easy Start-pakket – Algemene voorwaarden  

De Engelse versie van deze algemene voorwaarden is de definitieve juridische versie. Vertalingen in 

andere talen dienen slechts ter referentie en verduidelijking.  

De volgende algemene voorwaarden vormen een aanvulling op het Amazon Services Europe Business 

Solutions Agreement, inclusief de Fulfilment by Amazon (FBA)-servicevoorwaarden, en zijn van 

toepassing op jouw deelname aan het FBA Easy Start-pakket (de 'Promotie'). Door deel te nemen aan 

de Promotie ga je akkoord met deze algemene voorwaarden (inclusief alle vermelde aanvullende 

voorwaarden of voorwaarden waar in deze algemene voorwaarden naar wordt verwezen). Voor 

promotievoordelen kunnen aanvullende inschrijvingscriteria gelden; deze zijn opgenomen in de 

relevante aanvullende voorwaarden.  

1. De Promotie  

Om je bedrijf in Europa te helpen uitbreiden, biedt Amazon je de mogelijkheid om te profiteren van 

drie afzonderlijke voordelen als onderdeel van één promotie. Deze voordelen zijn:  

• Gratis btw-registratie en btw-aangifte voor de duur van in totaal 2 jaar voor een van de 

volgende landen via btw-services op Amazon: Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje. 

• Vertaling van in aanmerking komende aanbiedingen in je catalogus in de Nederlandse 

Amazon store (amazon.nl) naar de Duitse Amazon store (amazon.de). 

• 80% korting op verzendkosten voor binnenkomende FBA zendingen met het 

Transportpartnerprogramma met UPS 

De bovenstaande voordelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt; je kunt je afzonderlijk 

voor elk van deze voordelen aanmelden om van te profiteren. 

Houd er rekening mee dat je, naast inschrijving voor deze Promotie, apart moet registreren voor btw-

services op Amazon en de vertaalservice (zie hieronder). Om te kunnen profiteren van de voordelen 

moet je jezelf inschrijven voor FBA en minstens één beschikbare FBA-aanbieding in je home-

marketplace amazon.nl maken volgens het aangegeven tijdschema. 

Hieronder vind je aanvullende informatie over elk van de voordelen.  

2. Voordelen FBA Easy Start-pakket  

Btw-services op Amazon  

De btw-component van het FBA Easy Start-pakket is een uitbreiding van de btw-services op 

Amazon-promotie hier, en biedt gratis btw-registratie en in totaal 2 jaar gratis btw-aangifteservice. 

Houd er rekening mee dat je de gebruikelijke kosten ziet op de Btw-services van Amazon pagina, 

maar zodra je bent ingeschreven voor FBA Easy Start zullen deze kosten worden kwijtgescholden 

zoals hieronder wordt beschreven. Door deel te nemen aan de btw-services op Amazon-promotie, 

ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de promotie.  

Voor in aanmerking komende Verkooppartners die zich uiterlijk 30 juni 2023 succesvol registreren 

voor de (FBA Easy Start-pakket) Promotie, geeft Amazon je een vrijstelling van de btw-

registratiekosten voor één van de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje ("Landen") 

nadat je ten minste één koopbaar FBA aanbod hebt gecreëerd in het betreffende land van btw-

registratie. Dit koopbare FBA aanbod moet aangemaakt na ontvangst van jouw btw-nummer voor 

het betreffende land. In het kader van deze Promotie zal Amazon afzien van de kosten voor btw-

aangifte (exclusief btw) voor een periode van maximaal 24 maanden nadat de eerste aangifte is 

gegenereerd met btw-services op Amazon, voor het land die je hebt geselecteerd tijdens het 

registratieproces. Amazon ziet af van de registratie- en indieningskosten voor het eerste land 

waarvoor je je registreert met btw-services op Amazon (Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje). Als je 

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/GTM/Promotion_TermsConditions_July21.pdf
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je tegelijkertijd voor meerdere landen registreert, ziet Amazon af van de registratie- en 

indieningskosten op basis van de volgende prioriteitsvolgorde: 1) Duitsland, 2) Frankrijk, 3) Italië, 4) 

Spanje. 

Houd er rekening mee om dit voordeel te kunnen aanvragen, moet de verkoper (1) hiervoor in 

aanmerking komen en de uitnodigingsmail voor deze Promotie hebben ontvangen, (2) zich uiterlijk 

op 30 juni 2023 hebben geregistreerd voor btw-services op Amazon, en (3) maximaal 30 dagen na 

ontvangst van het btw-nummer voor het betreffende land, minstens één koopbare FBA-aanbieding 

hebben op de desbetreffende marketplace. 

Cataloguslokalisatie  

Amazon lokaliseert 100 daarvoor in aanmerking komende aanbiedingen in je actieve amazon.nl-

catalogus op amazon.de binnen 45 dagen nadat je je hebt aangemeld voor de Promotie, verzendt de 

in aanmerking komende ASIN's via het proces zoals beschreven op de pagina Promotie-registratie. 

Amazon zal gebruikmaken van haar eigen machinevertaling-technologie die speciaal is ontworpen 

voor ASIN vertaling, en al zal het resultaat van de machinevertaling nabewerken door menselijke 

vertalers. Alleen producten die voldoen aan de wet- en regelgeving en voorwaarden voor de 

desbetreffende Europese winkel, worden vertaald voor die winkel.  

Houd er rekening mee dat sommige ASINS kunnen worden afgewezen op basis van redenen, 

waaronder maar niet beperkt tot: 

• ASIN bestaat niet meer in source marketplace 

• ASIN is stopgezet/niet vindbaar in doelmarktplaats 

• ASIN is al vertaald door de verkoper en we kunnen de bijdragen van de verkoper niet 

overschrijven 

80% korting op kosten voor binnenkomende FBA-zendingen met het 

Transportpartnerprogramma met UPS 

Voor in aanmerking komende Verkooppartners zal Amazon automatisch 80% korting geven op de 

kosten voor binnenkomende zendingen, of 80% van de kosten voor binnenkomende zendingen 

terugbetalen op het Seller Central-verkooppartneraccount wanneer Verkooppartners 

binnenkomende zendingen maken met UPS in het kader van het Transportpartnerprogramma. 

Genoemde korting of terugbetaling geldt alleen voor kosten van binnenkomende zendingen die 

binnenkomen tussen 1 januari 2032 en 30 juni 2023.  

Houd er rekening mee dat om dit voordeel te kunnen aanvragen de Verkooppartner (1) niet eerder 

voorraad heeft verzonden met het Transportpartnerprogramma in Europa, (2) met succes hun eerste 

zending met het Transportpartnerprogramma vanuit Nederland naar een Europees fulfilment center  

in Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje stuurt tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023. Door voorraad 

te verzenden met het Transportpartnerprogramma, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden 

van het programma (link).  

Als aan Verkooppartners die in aanmerking komen voor de Promotie de volledige kosten voor 

binnenkomende zendingen in rekening worden gebracht, betaalt Amazon 80% van de kosten terug. 

De terugbetaling vind je in het betalingsrapport voor het betreffende datumbereik in Seller Central. 

Ga als volgt te werk om een datumbereikrapport te genereren:  

1. Selecteer Betalingen in het menu Overzichten.  

2. Selecteer Datumbereikoverzichten.  

3. Klik op Overzicht genereren.  

4. Ga als volgt te werk in het pop-upvenster Rapport datumbereik genereren:  

a. Selecteer rapporttype: Transactie.  

https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_brRn8BaeOi4p7hk
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201119120
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b. Selecteer rapportagebereik: Maand of Aangepast en de gewenste datumgegevens.  

c. Klik op Genereren.  

5. Bekijk je rapport in de lijst op de pagina Datumbereikoverzichten.  

6. Download en open het bestand in Excel.  

7. De aanpassing vind je in de kolom "Overige" met de beschrijving van het veld "type" 

aangegeven als "Aanpassing".  

Voor Amazon Transportpartnerprogramma zendingen die in aanmerking komen voor zowel het New 

Seller Incentives Program in Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje als de FBA Easy Start korting, 

gebruik je eerst de New Seller Incentives korting op de verzendkosten. Zodra je de korting op 

verzendkosten die beschikbaar is via het New Seller Incentives Program volledig hebt gebruikt, gaan 

we de FBA Easy Start korting toepassen op in aanmerking komende zendingen tot de promotie 

eindigt op 30 juni 2023. 

3. Criteria voor inschrijving voor Promotie  

Wanneer je jezelf wilt inschrijven voor deze Promotie moet je een rechtstreekse e-mail van Amazon 

hebben ontvangen met verwijzing naar een link voor deze promotie ('Promotie e-mail') en de 

volgende stappen uiterlijk 30 juni 2023 hebben voltooid:  

• Je Verkopen via Amazon account op amazon.nl hebben aangemaakt.  

• Je registreren op de pagina Promotie-registratie door uiterlijk 30 juni 2023 je verkoperstoken 

en e-mailadres in te dienen en op de knop Registreren te klikken. 

• Uiterlijk 30 dagen na 30 juni 2023 minstens één beschikbare FBA-aanbieding hebben in je 

home-marketplace amazon.nl. 

 

4. Aanvullende voorwaarden  

• Je gaat ermee akkoord dat je na 30 juni 2023 geen promotievoordelen meer kunt ontvangen, 

met uitzondering van de hierboven genoemde vrijstelling van de Btw-Services op Amazon 

aangifte kosten. Deze vrijstelling geldt tot 24 maanden nadat de eerste indiening is 

gegenereerd bij Btw-Services op Amazon met betrekking tot het land dat u selecteert tijdens 

het registratieproces.  

• Deze promotieaanbieding is ongeldig indien verboden.  

• Amazon kan de voorwaarden van deze Promotie op elk gewenst moment beëindigen of 

wijzigen.  

• Als je niet voldoet aan alle toepasselijke voorwaarden en criteria voor deze Promotie, 

behouden Amazon Payments Europe S.C.A en Amazon Payments UK Limited zich het recht 

voor om elk bedrag terug te vorderen dat is bijgeschreven op je Verkooppartneraccount in 

Seller Central en gekoppeld is aan deze Promotie.  

• In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze Promotie 

en de aanvullende voorwaarden van enig voordeel dat deel uitmaakt van deze Promotie 

(zoals hierboven vermeld), prevaleren de voorwaarden van deze Promotie zoals die van 

toepassing zijn op deelnemers aan deze Promotie. 

https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.fr/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.it/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.es/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_brRn8BaeOi4p7hk

