
  

*) Maandelijkse prijs incl. lidmaatschapsbijdrage en premie voor de garantie van Trusted Shops. Minimale duur van de overeenkomst is 1 jaar. 
Alle prijzen vooraf, excl. BTW, wijzigingen voorbehouden. 
**) De maandelijkse prijs is afhankelijk van de jaarlijkse bruto online omzet van de winkel. De aangegeven startprijs geldt voor winkels met een 
omzet tot 5.000.000 EUR. 
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Prijslijst 
 
 
 

1. Lidmaatschapsbijdrage 
 

1.1 Maandelijks basistarief 
Het maandelijkse basistarief wordt volgens de volgende tabel berekend: 

 

De basiscontributie wordt berekend op basis van de omzet. De berekening is gebaseerd op de in de 
algemene lidmaatschapsvoorwaarden gedefinieerde bruto-omzet van het lid, die in het desbetreffende 
boekjaar via alle bij Trusted Shops geregistreerde online-shops is behaald. In het lidmaatschapsgeld is ook de 
variabele premie voor de Trusted Shops kopersbescherming of de Trusted Shops garantie 
(beschermingsperiode: 30 dagen) inbegrepen. 

1.2 Maandelijks tarief Trusted Shops keurmerk/certificaat 
De kosten per Trusted Shops certificaat bedragen EUR 59 per maand. 

1.3 Verlenging van de dekkingsperiode:   individuele prijsofferte op aanvraag 
De beschermingsduur van de Trusted Shops kopersbescherming en/of de Trusted Shops garantie kan op verzoek en tegen 
betaling van de kosten van 30 dagen op telkens 60, 90 of 120 dagen verlengd worden. 

1.4 Optioneel te boeken aanvullende features 
Iedere feature kan apart worden geboekt voor iedere webshop (winkel) binnen één url in één taalvariant 
gericht op één doelgroep (elk apart opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden tot het einde van het 
contractjaar). 
 

 
 Aanvullend pakket Vergoeding per aanvullend pakket per maand 
Google integratie EUR 30 
Productbeoordelingen vanaf EUR 80** 
Reputation Manager vanaf EUR 50** 
Smart Review Assistant 
(afhankelijk van het aantal beoordelingen per 
contractjaar) 

 

200 beoordelingen EUR 20 
500   EUR 30 
1.000   EUR 50 
2.000   EUR 80 

Jaarlijkse online omzet (bruto) Basistarief per maand* 
tot EUR 50.000 
tot EUR 100.000 

EUR 40 
EUR 60 

tot EUR 200.000 EUR 80 
tot EUR 300.000 EUR 100 
tot EUR 500.000 EUR 120 
tot EUR 750.000 EUR 140 
tot EUR 1.000.000 EUR 190 
tot EUR 1.500.000 EUR 240 
tot EUR 3.000.000 EUR 300 
tot EUR 5.000.000 EUR 360 
meer dan EUR 5.000.000 De prijslijst zal dienovereenkomstig worden voortgezet. Het 

concrete bedrag zal in het individuele geval worden meegedeeld. 



 
 

Alle prijzen vooraf, excl. BTW, wijzigingen voorbehouden. 
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5.000  EUR 150 
10.000  EUR 250 
20.000  EUR 400 
50.000  EUR 1.000 
100.000  EUR 1.800 
200.000  EUR 3.000 

 

2. Overige lidmaatschapskosten  

 
2.1 Eenmalige opstartkosten  

   EUR 99  
2.2 Administratiekosten bij kopersbeschermingsgevallen 

   EUR 25  
2.3 Kosten per extra auditrapport bij   

onjuiste implementatie van het eerste auditrapport   EUR 50 
 
3. Optionele aanvullende diensten naast de lidmaatschapspakketten van Trusted Shops 
 
3.1 Express-audit Versnelde doorvoering van de audit in maximaal 3 

werkdagen (bij overeenkomstige kredietwaardigheid) 
 

EUR 200 

3.2. Verandering  van de webshop 
eigenaar 

Overname van het contract van een gecertificeerde 
webshop met behoud van de inhoud (AVW etc.) 
 

EUR 50  

3.3. Verandering van de shopsoftware Hernieuwde audit vanwege het veranderen van de 
shopsoftware 
 

EUR 200  

3.4 Nieuwe audit van de winkel Hernieuwde audit vanwege omvangrijke veranderingen 
van, voor de audit wezenlijke en relevante, onderdelen 
 

EUR 200 

 


