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Waarschuwing: Deze richtlijnen bevatten seksueel expliciete afbeeldingen.
Amazon hanteert strikte regels voor volwassen producten om onze consumenten een goede winkelervaring te bezorgen. In deze
richtlijnen zetten we de regels uiteen betreffende het productgamma en de productinhoud om u te informeren over wat mag en
niet mag bij de verkoop van producten voor volwassenen op Amazon. Het overtreden van deze richtlijnen kan leiden tot het
onmiddelijk schorsen van uw verkoper- of leverancieraccount. Deze richtlijnen komen bovenop de algemene richtlijnen van
Amazon en de richtlijnen over Gezondheid en Persoonlijke Verzorging. Deze omvatten alle producten voor volwassenen, waaronder
maar niet gelimiteerd tot producten voor veilige seks (bvb. condooms), glijmiddelen, producten voor erotisch welzijn of massage,
afrodisiaca en stimulanten, erotische curiositeiten en spellen, seksspeeltjes, seksmeubels, erotische kledij (waaronder vinyl, leder
en latex) en bondage.
Algemene richtlijnen voor Seksuele & Sensuele Producten:
1.

2.
3.

Producten moeten zo neutraal mogelijk worden weergegeven, bvb. geen offensief taalgebruik, geen beelden van interactie
tussen of met de speeltjes, geen suggestieve houding, geen close-ups van nep genitaliën, geen volledig frontaal menselijk
naakt, etc.
We verbieden elk product die de uitbuiting van kinderen suggereert of die een kinderlijk karakter,kinderpop of kinderlijke
lichaamsdelen uitbeeldt in een seksueel suggestieve context.
Producten moeten opgenomen zijn in de categorie Gezondheid en Persoonlijke Verzorging (zie hierover ook de sectie
attributie/categorisatie). Indien deze worden opgenomen in andere categorieën (bvb. Keuken of Wonen) is dit een duidelijke
schending van de Amazon richtlijnen rond productvermelding.

Producten binnen deze categorie mogen niet omschreven worden met woorden die geassoscieerd worden met kinderen, bvb.
“jong”, “kind(eren)”, “tiener”, “meisje(s)”, “jongen(s)”, “baby” etc.
Het opnemen in het assortiment en de verkoop van realistische/levensechte sekspoppen en lichaamsdelen (waaronder
masturbators met een hoofd of een hoofd als sekspop alsook onderlichaam sekspoppen met benen/voeten, romp of andere
levensechte lichaamsdelen) is verboden. Opblaasbare poppen die niet geadverteerd worden met beelden van realistisch uitziende
sekspoppen vallen hierbuiten. Seksspeelgoed dat een geslachtsorgaan nabootst mag niet zijn vastgebonden of vastgemaakt aan
een replica van het menselijk lichaam of een lichaamsdeel (inclusief benen, heupen, romp of hoofd).
Voorbeelden van verboden en toegestane producten zijn te vinden in Sectie A hieronder.
Houd er rekening mee dat u als verkoper de volledige verantwoordelijk draagt dat uw aanbod overeenkomt met alle toepasselijke
wettelijke vereisten. Amazon verstrekt geen juridisch advies. In het geval u niet zeker bent welke informatie u moet aanbieden
over uw product, of u heeft een vraag in verband met legislatieve vereisten, raden wij u aan om onafhankelijk juridisch advies te
zoeken.
Meer informatie over de Amazon richtlijnen en de meest recente documenten kan u vinden op Seller Central of Vendor Central:
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A.
Voorbeelden van producten die toegestaan of verboden zijn om aangeboden en
verkocht te worden op Amazon
De tabel hieronder geeft een kort overzicht van welke producten aangeboden en verkocht mogen worden en welke verboden zijn
om aan te bieden en te verkopen op Amazon.
Toegestaan
Levensechte masturbator
inclusief vagina/kont

Niet toegestaan
Levensechte
masturbators inclusief
tanden, mond of gezicht

Levensecht elektrisch of
vibrerend seksspeeltje dat het
mannelijke geslachtsorgaan
nabootst

Niet-levensecht seksspeeltje
met of zonder elektrische of
vibrerende functies
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Levensechte seksspeeltjes dat
het geslachtsorgaan of
penetratie nabootsen

Levensechte voeten of
handen

Niet-levensechte
masturbators (met of zonder
levensechte kenmerken)

Seksspeeltjes die een
lichaamsdeels nabootsen
in een niet-realistische
manier.
Seksspeeltjes die een
geslachtsorgaan
uitbeelden mogen niet
vasthangen of
vastgemaakt zijn aan een
replica van het menselijk
lichaam of een
lichaamsdeel (inclusief
benen, heupen, romp of
hoofd).
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Opblaasbare sekspoppen

Levensechte sekspoppen
met een volledig lichaam,
romp of eender ander
realistisch ogend
lichaamsdeel, inclusief
heupen of kont.

Machines met bevestigde
dildo’s
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B.

Overzicht – Hoe ziet een Product Pagina eruit?

Uw commercieel succes op Amazon hangt af van de kwaliteit van de product informatie. Een product pagina met
een gedetailleerde omschrijving, een consistente titel, afbeeldingen van het product, etc., zullen makkelijker
gevonden worden door de consumenten en hebben een grotere kans om gekocht te worden.
Duidelijke en verstaanbare product informatie zorgt er ook voor dat de product pagina makkelijker en sneller
gevonden kan worden door zoekmachines.
De afbeelding hieronder toont een voorbeed van een detail pagina van een product, waaronder ook de belangrijkste
product informatie:
Product Titel, Afbeeldingen (Hoofdafbeelding met additionele product afbeeldingen), Opsommingstekens & Product
Omschrijving:

Product Titel

Hoofdafbeelding
Opsommingstekens
Additionele
Product
Afbeelding(en)

Product
Omschrijving
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C. Product Informatie
1. Product Titels
Goede product titels benoemen het product op een objectieve manier. Ze zijn de eerste opportuniteit om de
consumenten te overtuigen van uw professionalisme en uw kwaliteiten als verkoper of leverancier. Zorg ervoor dat
u altijd neutraal, niet-beledigend taalgebruik hanteert. Algemene richtlijnen voor product titels zijn onder meer
“geen incorrecte spelling”, “geen afkortingen”, “geen uitsluitend gebruik van of kleine letters of drukletters”, “geen
subjectieve, overdreven of tijdsgevoelige opmerkingen” etc. en zijn ook van toepassing op producten voor
volwassenen.
Hou uw titel beknopt, informatief en accuraat, in lijn met de syntax aanbevolen door Amazon:
Juist

Fout




Hoe korter, hoe liever: beperk jezelf tot de
kenmerken die nodig zijn om het product te
onderscheiden van andere, gebruik maximaal
80 karakters
Gebruik neutrale, niet-beledigende
woordenschat



Obsceen, potentieel beledigend taalgebruik

 Gebruik van woorden die lijken op of
geassocieerd worden met minderjarigen, e.g.
“jong”, “meisje(s)”, “jongen(s)”, “kind(eren)”,
“school”, “tiener”, “baby” etc.

Het formaat van de titel op Amazon voor producten binnen Seks & Sensualiteit products is de volgende:
[Merk] + [Product Naam] + [aantal per eenheid] & [product volume (in g, ml)]
Goede Voorbeelden





Pjur Med Repair Glide Glijmiddel, 100 ml
Durex Surprise Me Variatie Condooms, Pack
van 40
Minx Sensuous Ribbed Vibrator, 15 cm, Zilver
Tenga 3D Spiral Masturbator, Wit

Slechte Voorbeelden





Glas dildo om haar wild te n***
(Obsceen taalgebruik)
S-Line Stout Schoolmeisje Opblaasbare Love
Pop (Woord “schoolmeisje” heeft een
associatie met kinderen)
3D Mannen Masturbator Vagina Echt Kutje
Strak Maagdelijk Kutje Masturbatie Seks
Lichaam Borsten Zacht Volwassen
Seksspeeltje voor Mannen

Gelieve te noteren dat er, op Amazon, slechts een product pagina bestaat voor elk product, zelfs als verschillende
verkopers dit product aanbieden. Daarom, de product titel en de omschrijving mogen nooit informatie bevatten
die enkel van toepassing is op een bepaald aanbod of een specfieke verkoper.
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2. Product Omschrijving
De product omschrijving geeft de mogelijkheid om een gedetailleerde omschrijving te geven van de producten in
een vrije, doorlopende tekst en vervangt het verkooppraatje. Let erop dat u alle informative die relevant is voor de
aankoopbeslissing hierin opneemt. Zorg er altijd voor dat u neutraal, niet-beledigend taalgebruik hanteert.
Algemene richtlijnen voor product omschrijvingen zijn, e.g. “geen incorrecte spelling”, “geen afkortingen”, “geen
uitsluitend gebruik van of kleine letters of drukletters ”, “geen subjectieve, overdreven of tijdsgevoelige
opmerkingen “ etc.

Juist

Fout



Goede Voorbeelden






Omschrijf de unieke verkoopargumenten van
het product
Gebruik neutrale, niet-beledigende
woordenschat

Obsceen, potentieel beledigend taalgebruik

 Gebruik van woorden die lijken op of
geassocieerd worden met minderjarigen, e.g.
“jong”, “meisje(s)”, “jongen(s)”, “kind(eren)”,
“school”, “tiener”, “baby” etc.

Slechte Voorbeelden

 Je zal ook genieten om het topje van je lid in

Breek het ei-vormige omhulsel open en je
vindt een zacht, wit ei. Het kleine, soepele
object is een hulpmiddel voor het plezier van
mannen. Ook al is het klein, de super
uitrekbare elastomeer kan drastisch uitrekken
voor een perfecte pasvorm ongeacht je
grootte.
Een verrassing om te openen en een plezier
om te gebruiken. Nu gekenmerkt door 13
verschillende sensaties, probeer nu de
TENGA EGGs voor een variëteit aan
fantastische ervaringen.



haar gewillig mondje te duwen voor een
snelle blowjob (Obsceen taalgebruik)
Voelt alsof je seks hebt met een strakke
tiener (Obsceene taalgebruik; woord ‘tiener”
heeft een associatie met kinderen)

3. Opsommingstekens
Naast goede product titels en goede product afbeeldingen hangt uw commercieel succes op Amazon af van de
kwaliteit van het opsommingsveld. Opsommingstekens bieden de mogelijkheid om meer details te geven of meer te
vertellen over de voordelen en kenmerken van uw product. Zij zijn best kort, neutraal en beknopt. Zorg altijd voor
neutraal, niet-beledigend taalgebruik. Algemene richtlijnen voor opsommingstekens zijn, e.g. “geen incorrecte
spelling”, “geen afkortingen”, “geen uitsluitend gebruik van of kleine letters of drukletters ”, “geen subjectieve,
overdreven of tijdsgevoelige opmerkingen “ etc. . Deze zijn ook van toepassing voor producten voor volwassenen.
Juist

Fout



Factuele informatie over de voornaamste
kenmerken van het product
Omschrijving van de belangrijkste voordelen
en kenmerken van uw product



Obsceen, potentieel beledigend taalgebruik

 Gebruik van woorden die lijken op of
geassocieerd worden met minderjarigen, e.g.
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U hoeft niet alle 5 opsommingstekens
gebruiken. Beter 3 goede kenmerken, dan 5
nietszeggende kenmerken

Goede Voorbeelden






Uitrekbaar – 1 maat past allen
Compact, discreet, draagbaar
Gemaakt voor eenmalig gebruik wegens de
hygiëne van onze consumenten
Inclusief een gratis pakje TENGA Egg Lotion
binnenin
13 verschillende sensaties om uit te
proberen

“jong”, “meisje(s)”, “jongen(s)”, “kind(eren)”,
“school”, “tiener”, “baby” etc.

Slechte Voorbeelden

 Super zacht, de lust komt vanuit het hart,



beeld je in hoe je penis erin gaat en je
begint te stoten. Geniet van haar strakke en
mooie vagina en anaal.
(Obsceen taalgebruik)
FUNCTIONEEL: Gemaakt van 3D
gesimuleerde deeltjes, het voelt alsof je
seks hebt met een strakke tiener (Woord
“tiener” heeft een associatie met kinderen)

4. Product Afbeelding
a)

Geen model met product: personen of delen van het menselijk lichaam (incl. handen) mogen niet getoond
worden in geen enkele van de productafbeeldingen (in het geval het product zelf een lichaam of een
lichaamsdeel is, is het wel toegestaan het product te tonen op de afbeelding). Dit is ook van toepassing op de
afbeeldingen op de productverpakking. Lingerie kan getoond worden op het menselijk lichaam behalve voor de
hoofdafbeelding. Menselijke naaktheid (e.g. tepels) zijn niet toegestaan.

Niet Toegestaan
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Toegestaan

b) Geen interactie met het product met/door een of meerdere personen, met een of meerdere producten of met
symbolische beelden op een van de afbeeldingen. Dit is ook van toepassing voor de afbeeldingen op de
productverpakking. Het is niet toegestaan penetratie, knijpen, trekken van het product te tonen.
Niet Toegestaan
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Toegestaan

c)

Geen tekst, logo, afbeelding of watermark is toegestaan op de hoofdafbeelding tenzij het onderdeel uitmaakt
van het design van het product of het gedrukt is op het eigenlijke product.

Niet Toegestaan

Toegestaan
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d) Meerdere weergaven van een zelfde product op de hoofdafbeelding zijn niet toegestaan.
Niet Toegestaan

Toegestaan
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e)

De achtergrond van de hoofdafbeelding moet wit of transparant zijn

Niet Toegestaan

Toegestaan

f)

Product moet minstens 65% innemen van de hoofdafbeelding (horizontale of verticale producten moeten
worden vergroot tot aan 65% van de gelimiteerde dimensie).

Niet Toegestaan
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Toegestaan

g)

Geen wazige, gepixelde of gekartelde afbeeldingen. Producten mogen niet afgesneden zijn op foto.

Niet Toegestaan

Toegestaan
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h) Producten moeten getoond worden in een neutrale positie op alle product afbeeldingen. Dit is ook van
toepassing op de afbeeldingen op de productverpakking. Seksueel suggestieve beelden op het product zoals
seksueel suggestieve poses, een seksueel suggestieve achtergrond (e.g. bed, bank etc) als kleren die referentie
maken naar kinderen of tieners zijn niet toegestaan. Producten zijn niet toegstaan om volledig frontale
naaktheid te tonen, tenzij het product moet getoond worden vanuit een bepaalde hoek.
Niet Toegestaan

Toegestaan

i)

Andere algemene richtlijnen voor afbeeldingen

- Het volledige product moet getoond worden in de afbeelding, het is niet toegestaan een deel van het product van
de afbeelding te knippen. Het is niet toegestaan een detail foto toe te voegen, noch een afbeelding van een
afbeelding.
- Als basisregel moet het product makkelijk te herkennen zijn; de afbeelding moet het aangeboden product
weergeven. De consument koopt alles wat zichtbaar is op de foto.
- Gebruik geen plaatshouders zoals “Afbeelding niet aanwezig”.
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5. Product Video’s
- De richtlijnen voor afbeeldingen zijn ook van toepassing op video’s.
- Grafische of andere abstracte illustraties, die in lijn zijn met de richtlijnen voor afbeeldingen, worden toegestaan
om het product en het gebruik ervan uit te leggen.
- Alle visuele en verbale uitleg moet gerelateerd zijn aan het product.
- Acteurs worden toegestaan om het product verbaal uit te leggen mits ze geen obsceen of geen beledigend
taalgebruik hanteren. Acteurs zijn niet toegelaten om het gebruik van het product uit te beelden of uit te voeren.

D. Product Attributen
1. Product Categorisatie
Seller Central
Selecteer
het
juiste
product
type
wanneer
u
nieuwe
producten
uploadt.
Bij Attribute “feed_product_type” moet u “Sexual Wellness” aanklikken voor volwassen producten behalve voor
condooms en glijmiddelen. Voor condooms en glijmiddelen moet u “feed_product_type” zetten op “Health Misc”.
Categorie
Gezondheid & Persoonlijke Verzorging
Gezondheid & Persoonlijke Verzorging

Product Type
Sexual Wellness
Health Misc

Voorbeeld product
Seksspeeltjes
Condooms, Glijmiddelen

Vendor Central
Selecteer het juiste sjabloon om Seks & Sensualiteit producten up te loaden. De verkeerde productgroep aanduiden
zal het moeilijker maken voor de consument om het product te vinden.
Voorbeeld DE:
GL Product Groep
gl_drugstore

Naam Sjabloon
NEW PAN EU - DE Family Planning

Voorbeeld product
Seksspeeltjes, Condooms,
Glijmiddelen, etc.

2. Zoektermen
Vele van onze consumenten gebruiken zoektermen om producten te vinden op Amazon. Om ervoor te zorgen dat
consumenten uw product kunnen vinden op Amazon is het daarom zeer belangrijk om de juiste zoektermen te
voorzien die zij zouden gebruiken terwijl ze op zoek zijn naar wat ze willen kopen.
Bij het selecteren van zoektermen laat u leiden door de consument en bij het vastleggen van deze termen stel uzelf
steeds de vraag: "Waar is de consument naar op zoek wanneer hij/zij mijn product wil kopen?”. Verzeker een
product omschrijving die niet beledigend is. Gebruik daarom zeker geen verboden zoektermen zoals deze
gerelateerd aan kinderen of merken voor kinderen , e.g. “jong”, “kind(eren)”, “school”, “tiener”, “babyborn” etc.
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Juist

Fout




Termen die gelinkt zijn aan uw product of uw
eigen merk, e.g. “masturbator”, “dildo”,
“Fleshlight”, etc.
Termen, synonymen of definities die uw
product omschrijven en die nog niet
voorkomen in andere product velden, e.g.
titel.







Termen die niet gerelateerd zijn aan het
product of de product groep, e.g.
“Outdoorgrill”.
Termen gerelateerd tot of geassocieerd met
minderjarigen, e.g. “jong”, “kind(eren)”,
“school”, “tiener”, “baby”, etc.
Gewelddadig, beledigend, obsceen of
offensief taalgebruik van elke aard.

Opgelet: Amazon limiteert de lengte van zoektermen tot 250 bytes. De limiet voor zoektermen is van toepassing
op alle nieuw geregistreerde alsook op alle bestaande ASIN’s. Als een ASIN’s zoekterm gelijk is aan of langer is
dan de toegelaten limiet, zal geen enkele van de zoektermen worden geregistreerd.

E. Product Leveringen
Producten moeten veilig aankomen bij de consument. Condooms moeten vervoerd worden in een kartonnen doos
en mogen niet getransporteerd worden in papieren enveloppen of gelijkaardige losse verpakkingen.

17

