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Handleiding pricefeed 
Laatste update: 26 november 2014 

Door een zo compleet mogelijke pricefeed aan te leveren, worden de producten van jouw webshop op de best 

mogelijke manier getoond op Kieskeurig.nl en/of Kieskeurig.be. Onderstaand vind je meer informatie over de 

pricefeed, het aanleveren hiervan en waarom een aantal kolommen in de feed zo belangrijk zijn voor de 

zichtbaarheid en de kwaliteit van het verkeer welke je krijgt vanaf Kieskeurig.nl. 

Wat is een pricefeed? 
Simpelweg een bestand met al (of een deel van) de producten op een nette manier geordend in kolommen. Met 

dit bestand worden je producten automatisch geüpdatet op Kieskeurig.nl. 

Wat doet Kieskeurig.nl met mijn pricefeed? 
Wij komen ongeveer 10x per dag langs om te kijken of er wijzigingen in je 

pricefeed staan. Deze wijzigingen updaten wij vervolgens bij ons op de website. 

Al het aanbod in de feed staat online op Kieskeurig.nl. De prijs staat bij onder 

een ‘product’ in de prijslijst of is als ‘los product’ vindbaar. In beide gevallen 

kunnen er productspecificaties bij het product staan. Indien de prijs als ‘los 

product’ staat, dan komen de specificaties uit de pricefeed. 

Meer over Productspecificaties uit pricefeed 

Welke data/kolommen verwachten wij in een pricefeed? 
* verplicht 

!  zeer aan te raden 

Naam kolom Uitleg Voorbeeld 

Record id * Identificatie van het product (moet uniek zijn) 10012 

Productgroep * De categorie(pad) van het product Camera & Foto > digitale camera's > SLR 

Merk * Merknaam van het product Canon 

Titel * De titel (of type) van het product Ixus 70 

Ean-code * De 13-cijferige unieke barcode van het product 3409789645311 

Omschrijving * Uitgebreide omschrijving van het product Deze Canon Ixus 70 is een camera met … 

Prijs * De prijs van het product incl. BTW en thuiskopieheffing 299,00 

Verzendkosten * De totale minimale kosten voor verzending tot aan de 

voordeur 

5,95 

Deeplink * De url naar het product in jouw webshop http://www.example.com/product=10012 

Afbeelding * De url naar de afbeelding van het product http://www.example.com/img/10012.jpg 

http://www.kieskeurig.nl/pricefeed_specificaties
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Levertijd * De minimale levertijd tot aan de voordeur 1-2 werkdagen 

Afhaalkosten * Alle bijkomende kosten om het product af te halen in de 

winkel, kan ook ‘0’ zijn 

3,95 

Partnumber ! Het officiële (fabrikanten) partnumber van het product 1244B012AA 

Voorraad De actuele voorraadstatus 1 

Toevoeging-type De kleur of andere toevoegingen aan het type roze 

Extra-productinfo Apart veld met eventuele bijgeleverde extra's met gratis tas 

Productspecificaties 

meerdere kolommen 

Specificaties uit pricefeed  

 

De volgorde van kolommen maakt niet uit. Wij accepteren csv- en xml-bestanden. 

Meer informatie over de pricefeed incl. voorbeelden op www.kieskeurig.nl/pricefeed. 

Voorbeeld feeds 

http://images.kieskeurig.nl/images/kieskeurig_example.csv  

http://images.kieskeurig.nl/images/kieskeurig_example.xml  

Aandachtspunten 

Merk en titels 

Wij ontvangen het merk en de titel van het product graag in aparte kolommen. Het merk en de titel zorgen 

ervoor dat je product gevonden wordt door de bezoeker van Kieskeurig.nl en dat je product correct en zo 

volledig mogelijk getoond wordt op Kieskeurig.nl, wat het verkeer naar jouw shop vanaf Kieskeurig.nl laat 

toenemen. 

Productomschrijving 

Naast het merk en de titel wordt het product ook gevonden op de omschrijving. Geef hier dus altijd relevante, 

aanvullende informatie over het product, uitgezonderd van informatie die al in andere kolommen in de feed 

staat zoals prijs en levertijd. 

Productgroep 

Voorkom dat je zogenaamde accessoires van een product in je productgroep-aanduiding zet, maar houd de 

productgroep-aanduiding specifiek op productsoort. Dus geen telefoonhoesjes bij productgroep smartphone. 

Op basis van deze productgroep-aanduiding wijzen wij producten uit jouw feed toe aan onze groepsindeling. Als 

wij het product goed kunnen indelen is deze beter vindbaar voor de bezoeker van Kieskeurig.nl. 

Afbeelding 

Lever het liefst een vrijstaand beeld (PNG OF JPG) met een minimale resolutie van 800 x 600 pixels aan. Met een 

goede afbeelding staan de producten veel netter op Kieskeurig.nl en dit zorgt, net als het merk en de titel, voor 

meer en beter verkeer. 

Ean-code 

Onze verrijkte producten bevatten veelal één of meerdere ean-codes. Met deze unieke productcode koppelen 

wij prijzen aan dat betreffende product met specificaties, reviews, etc. Hoe meer ean-codes er in de feed staan, 

hoe beter het verkeer is dat je binnenkrijgt van Kieskeurig.nl. 

Onze inhoudelijke eisen aan een pricefeed zijn te vinden op www.kieskeurig.nl/pricefeed_condities.  

http://www.kieskeurig.nl/pricefeed_specificaties
http://www.kieskeurig.nl/pricefeed
http://images.kieskeurig.nl/images/kieskeurig_example.csv
http://images.kieskeurig.nl/images/kieskeurig_example.xml
http://www.kieskeurig.nl/pricefeed_condities
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Hoe maak ik een pricefeed? 
Een pricefeed wordt aangemaakt op basis van jouw database. De pricefeed moet te bereiken zijn via een link, 

bijvoorbeeld http://www.example.com/feeds/kieskeurig.xml en moet de meest actuele data bevatten. Dat wil 

zeggen dat de prijzen van elk product, de levertijd, etc. altijd het meest actueel is en overeenkomt met de 

informatie in jouw webshop. 

Het is goed mogelijk dat jouw webshop-software een standaard feed-exporter heeft. Is dat niet zo, dan zijn er 

extensies of plugins beschikbaar voor je webshop-software om automatisch een feed te genereren. Wij 

accepteren csv- en xml-bestanden. 

Handmatig een feed maken kan ook, maar dit raden wij niet aan. Dit is veel tijdrovender en foutgevoelig. 

Onze eisen aan een feed met daarbij voorbeelden zijn te vinden op www.kieskeurig.nl/pricefeed. 

Uitgebreide informatie over onze werkwijze kunt u vinden via www.kieskeurig.nl/faq. 

 

http://www.kieskeurig.nl/pricefeed
http://www.kieskeurig.nl/faq
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