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Kieskeurig.nl is met 170.000 unieke bezoekers per dag de meest onafhankelijke en 
betrouwbaarste vergelijkingssite van Nederland. Consumenten vinden er 
productspecificaties, winkelinformatie, prijzen en beoordelingen van producten en 
winkels. Op dit moment staan er meer dan 1 miljoen reviews op Kieskeurig.nl en er 
komen maandelijks heel veel meer bij.  
 
Al deze reviews worden gecontroleerd op betrouwbaarheid en of ze voldoen aan de 
spelregels die Kieskeurig.nl stelt aan de reviews op haar site. Dit zorgt ervoor dat de reviews 
op Kieskeurig.nl van hoge kwaliteit en daarmee zeer waardevol zijn. Reviews zijn van cruciaal 
belang in het besluitvormingsproces. Gebruikersbeoordelingen van andere consumenten 
worden door een groot deel van de consumenten meegenomen bij de keuze voor een product 
én winkel. Om te zorgen dat jij als winkel kunt profiteren van deze beoordelingen kun je deze 
realtime op je site plaatsen met een widget van Kieskeurig.nl. 

 
De Kieskeurig.nl Sterrenbanner 
De Kieskeurig.nl Sterrenbanner is een applicatie die je kunt integreren op je website op de 
pagina van jouw keuze, bijvoorbeeld de homepage. Deze beoordeling wordt realtime 
aangepast. Dus zodra de beoordeling op Kieskeurig.nl verandert, wordt deze ook op jouw site 
aangepast.  
 
De Sterrenbanner ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
Het ophalen van de Kieskeurig.nl Sterrenbanner 
De Sterrenbanner van Kieskeurig.nl is op de pagina bij jouw winkel op te halen via de 
winkelinformatiepagina. Op deze pagina vind je de code waarmee je de Sterrenbanner kunt 
insluiten op je website. Deze code kun je bijvoorbeeld integreren in de broncode van je 
website. 
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Ga naar http://www.kieskeurig.nl/winkelbeoordeling 
1. Zoek de naam van de winkel in de alfabetische lijst 
2. Klik onderin de pagina onder de sterrenbanner op ‘Plaats deze winkelbeoordeling op je  
            site’ 
3. Kopieer de broncode: bijvoorbeeld: 
 
 <a 
href="//www.kieskeurig.nl/blocknl/winkelbeoordeling/2D1F162505E08E8DC125742600286A01
/" target="_blank" title="Block.nl"><script type="text/javascript" 
src="//www.kieskeurig.nl/blocknl/shopreviewbutton/2D1F162505E08E8DC125742600286A01/
button.js"></script></a> 
 
De Sterrenbanner is ook te verkrijgen voor de winkels met een .be extensie. Ga hiervoor naar  

           de winkel van jouw keuze op Kieskeurig.be. 
 

Bekijk ook de volgende pagina met de Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de 
Kieskeurig.nl Sterrenbanner. 

http://www.kieskeurig.nl/winkelbeoordeling
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Gebruikersvoorwaarden Kieskeurig.nl Sterrenbanner 
Kieskeurig.nl heeft de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar reviews hoog in het vaandel 
staan. Om deze te waarborgen zijn een aantal gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van 
de Sterrenbanner opgesteld. Door de Sterrenbanner van Kieskeurig.nl op je website te 
plaatsen, ga je automatisch akkoord met de volgende 
gebruikersvoorwaarden: 
 
1. Je mag de Sterrenbanner die betrekking heeft op jouw winkel op je website plaatsen; 
 
2. De Sterrenbanner is realtime. De cijfers worden dus automatisch aangepast, zodra de 
    beoordeling op Kieskeurig.nl verandert; 
 
3. De beoordelingen mogen alleen in ongewijzigde vorm worden geplaatst; 
 
4. De Kieskeurig.nl Sterrenbanner moet linken naar de website Kieskeurig.nl; 
 
5. Je mag de beoordelingen niet beïnvloeden door zélf reviews op Kieskeurig.nl te (laten)  
    plaatsen; 
 
6. De onder punt 5 gestelde voorwaarde geldt voor alle medewerkers en voor partijen die in   
    opdracht van je bedrijf werken. Je dient erop toe te zien dat zij zich hieraan houden; 
 
7. Het is niet toegestaan om personen (uitsluitend) te belonen voor het achterlaten van een    
    positieve review; 
 
8. De Sterrenbanner mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de winkel waarop de  
    beoordeling van toepassing is; 
 
9. Voor het bovenstaande gebruik van de Sterrenbanner ben je geen vergoeding verschuldigd; 
 
10. De beoordeling is te gebruiken voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de activiteit op  
      elk moment beëindigen om welke reden dan ook via een kennisgeving per e-mail aan de  
      andere partij. Kieskeurig.nl controleert met regelmaat of partijen die gebruik maken van de  
      Sterrenbanner de hierboven beschreven gebruikersvoorwaarden naleven. Indien blijkt dat  
      deze voorwaarden geschonden worden, behoudt Kieskeurig zich het recht voor om over te  
      gaan tot ‘Aktie’. Kieskeurig.nl kan daarbij besluiten om alle reviews van de gebruiker van  
      de Sterrenbanner van haar website te verwijderen; 
 
11. Indien de samenwerking met Kieskeurig.nl beëindigd is, dient de sterrenbanner verwijderd  
      te worden van jouw website. 
 
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op het gebruik van de Kieskeurig.nl 
Sterrenbanner. 


