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1. Dropshipping versus affiliate marketing

Bij Stellia krijgen we nogal eens de volgende vraag: “Zal ik kiezen voor dropshipping

of voor affiliate marketing?”.  Ons antwoord is dan altijd heel simpel: Deze twee 

vormen van geld verdienen op het internet hebben niets met elkaar te maken, 

sterker, het zijn twee tegenpolen!

Of je wilt beginnen met dropshipping is iets wat je je goed moet afvragen. Natuurlijk, 

het is een mogelijkheid en het kan winstgevend zijn. 

Er kleven echter ook heel veel nadelen aan dropshipping. We leggen in dit artikel uit

wat de verschillen zijn tussen affiliate marketing en dropshipping en wat de voor- en

nadelen zijn van deze twee manieren van geld verdienen op het internet. 

Lees ook: Wat is affiliate marketing?

https://www.stellia.nl/affiliate-marketing-wat-is-dat
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2. Het grote verschil

Het grote verschil tussen affiliate marketing en dropshipping is in één woord: 

verantwoordelijkheid. Als affiliate heb je géén verantwoordelijkheid, als dropshipper

heb je alle verantwoordelijkheid. Kijk maar: 

Als affiliate kan er niks mis gaan. Als Dropshipper kan er van alles misgaan. Je neemt 

bij dropshipping dus een groot risico, terwijl er niet veel voordelen tegenover staan. 

Dropshipping kost meer tijd en inspanning en de verdiensten zijn niet groter. We 

gaan nu bekijken wat dropshipping precies is. 
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3.1 Wat is Dropshipping precies

Dropshipping is het verkopen van producten van derden. Jij verkoopt. Jij hebt als

dropshipper een relatie met de klant. Je bepaalt de prijs, je ontvangt het geld. Om te

beginnen als dropshipper heb je een webshop nodig. 

Gewoon je eigen webshop, op jouw naam en de webshop is jouw

verantwoordelijkheid. Je moet je webshop registreren bij de Kamer van Koophandel, 

een administratie bijhouden en aangifte doen bij de Belastingdienst.

Je webshop vul je met producten, laten we zeggen met televisies. Je hebt dan een

webshop met duizenden tv’s van een of meer verschillende groothandels. Handig, 

denk je. Ik kan tv’s verkopen en hoef geen voorraad te hebben. Dat klopt. Dat is een

voordeel van dropshipping: je kan van alles verkopen maar hebt geen opslag nodig

voor al die artikelen. 

Je promoot je webshop en na verloop van tijd verkoop je televisies. Zodra je er

eentje hebt verkocht, stuur je de gegevens van de koper door aan de verkoper, de 

groothandel. De tv die bij jou is besteld, koop jij nu in bij de groothandel. Je betaalt

daarvoor €1000 en jouw klant betaalt jou €1100. Mooie winst! €100 verdiend. De 

groothandel stuurt vervolgens de tv naar jouw klant. 

Kijk maar:

Simpel. Toch? Ja, als het allemaal goed gaat wel. Maar als het niet goed gaat?
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3.2 Wat kan er mis gaan

Bij dropshipping kan er veel mis gaan. Een paar dagen nadat jij een tv hebt verkocht

en €100 winst hebt gegenereerd gaat de telefoon. Je klant aan de lijn: 

• Het is het verkeerde model

• Er zit een barst in het scherm

• De voet is afgebroken

• De afstandsbediening ontbreekt

• De klant wil de tv bij nader inzien niet

• De tv is niet bezorgd

• Er zit geen gebruiksaanwijzing bij

• Het beeld is onscherp

• En ga zo maar door. 

En nu? Jij hebt die tv verkocht en jij bent dus verantwoordelijk. De klant wil de tv 

retourneren en dat betekent opsturen naar jou. Een paar dagen later ontvang jij dus

een kapotte of verkeerd geleverde televisie. En de klant wil zijn geld terug. 

Je belt je leverancier maar die zegt dat het goede product is verzonden, dat het 

product helemaal ok was of dat er echt wel een afstandsbediening bij zat. Hier kan je 

een hoop gedoe mee krijgen. 

Ok, denk je misschien, dat hoort er bij. Je neemt je verlies van €1000. Maar na een

tijdje zit je met 20 tv’s in je schuur en vraag je je af of dit wel was wat je voor ogen

had. 
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3.3 Nog wat gevaren van Dropshipping

Er kleven nog meer nadelen aan dropshipping. Behalve het risico van verkeerde

leveringen, kapotte of incomplete leveringen heb je ook geen zicht op het 

verzendproces. Jij bent niet degene die de producten verstuurt en als je klant dan 

belt waar de bestelling blijft, heb je daar dus geen zicht op. Een ander probleem is de 

lage winstmarge. Als je denkt flink te kunnen rekenen bovenop de vraagprijs van je 

leverancier dan kan dat goed tegenvallen. 

Met al die vergelijkingssites hebben klanten goed zicht op de prijzen en zullen al snel

merken dat jij te duur bent. Daarbij zijn er overal voortdurend aanbiedingen dus

jouw tv kan ergens ander net wel veel goedkoper zijn dan bij jou. Het is natuurlijk

geen doen om elke dag van alle producten na te gaan of ze ergens anders goedkoper

zijn. 
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3.4 Voordelen van Dropshipping

Een voordeel van dropshipping is dat je geen opslagruimte nodig hebt terwijl je wel

veel producten kunt gaan verkopen. Het hangt ook van het product zelf af of 

dropshipping succesvol zal zijn. Bijzondere, niet gangbare producten zullen beter

scoren en minder risico met zich meebrengen. 

Een ander voordeel is dat je geen startkapitaal nodig hebt om een webshop te

beginnen. Misschien ben je heel succesvol en blijken je leveranciers betrouwbaar. Je 

kunt dan best een succesvol bedrijf opzetten, ondanks de risico’s. Tenslotte is een

voordeel dat je niet met een voorraad onverkoopbare artikelen blijft zitten. 
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4. Affiliate marketing

Affiliate marketing is iets heel anders dan dropshipping. Jij hebt geen webshop maar 

een affiliate website. Een website waar je producten van adverteerders promoot

maar ze niet verkoopt. Bezoekers op jouw website klikken door naar de verkoper en

bestellen daar. 

Is de bestelde tv niet ok? Dan sturen ze hem terug naar jouw adverteerder, jij hebt

daar niets mee van doen en bent nergens verantwoordelijk voor. Affiliate marketing 

is ook veel minder werk en je kunt heel veel verschillende websites met totaal

verschillende producten promoten. Bevalt een adverteerder of product niet? Dan 

kies je voor iets anders. Wil je geen risico lopen maar wel lekker geld verdienen? Kies

dan voor affiliate marketing. 
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Kariem over zijn ervaring met 
dropshipping
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5. Kariem Khaizaran over zijn ervaring
met dropshipping

Ik ben Kariem, 21 jaar oud. Door mijn ervaringen met dropshipping te vertellen wil ik

andere mensen die overwegen dropshipping informeren hoe ik het heb mogen

ervaren. 

Begin van dit jaar heb ik mijn baan als verkoper opgezegd en ben gaan kijken op 

internet wat ik nu het beste kon gaan doen om geld te verdienen. 

Na enig zoeken kwam ik in aanraking met dropshipping. Dit werd door verschillende

influencers* flink gehypet. De voordelen die werden opgesomd waren dat ik geen

eigen voorraad nodig had, er slechts een kleine investering nodig was en ik geen

gedoe had met het verzenden van bestellingen. Het leek mij een leuk verdienmodel

en ben het verder gaan uitwerken. 

Wat ik toen nog niet wist, is dat dropshipping gewoon een vorm is van het leveren van 

producten aan consumenten. De influencers zijn zo goed in het verpakken van hun

boodschap. Ze vertellen mooie verhaaltjes en ik besefte niet goed dat ik gewoon een

verkoper zou worden van goederen met alle verantwoordelijkheid naar mijn klanten. 

Zo werd ik geconfronteerd met het afhandelen van klachten, met manco’s (spullen die 

defect geleverd werden of binnen de garantie periode van twee jaar defect raken). Ik

moest ook alle retourzendingen gaan bijhouden en natuurlijk ook mijn boekhouding

op orde houden van de inkoop en verkoop. Ook de webshop en de betalingen moest

ik gaan beheren. 

Dropshipping? Ik werd gewoon een internet ondernemer zonder dat ik daar 

voldoende ervaring mee had. Dropshipping was maar een onderdeel van de 

onderneming die ik runde. Ik was overgehaald door influencers om een eigen 

webshop met alle verantwoordelijkheden te beginnen. En dat allemaal zonder dat ik 

het door had. Zo goed zijn die influencers wel.

*  “Influencer marketing is een vorm van marketing waarbij er een persoon of groep

wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van de doelgroep.”
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Het ergste is ook nog dat je te maken hebt met consumenten die zich kunnen beroepen op 

garanties. En die kunnen dus nog heel erg lang bij mij aankloppen als er iets mis is met het 

product, ook als ik al lang ben gestopt met mijn internet webshop. Het lijkt zo mooi allemaal

dat woordje “dropshipping”. Bijna sexy zelfs. Ik had geen besef wat ik allemaal op mijn hals

haalde. Het ging bij mij ook mis. En dat wil ik je hier graag uitleggen.

Ik heb als dropshipper zaken gedaan met een leverancier die werkte op basis van dropshipping. 

Ik had dus geen eigen voorraad nodig. Deze leverancier leverde rechtstreeks aan de 

consumenten. Ik bood verschillende soorten producten aan op het internet. 

Dit ging een aantal weken goed tot ik een zakelijk geschil kreeg met mijn leverancier. Een

aantal klanten van mij had producten ontvangen die defect waren. Dit probleem was 

eenvoudig te verhelpen door de consument en ik heb ze daar bij willen helpen. Minimaal één

klant van mij heeft dit gedaan waarna het probleem met het defect was opgelost. Een drietal

klanten van mij heeft er voor gekozen de producten terug te sturen naar mijn leverancier. Ik

was van mening dat mijn leverancier opnieuw zou moeten leveren aan de klant óf mij de 

inkoop zou moeten crediteren. Dit heeft leverancier niet gedaan waardoor er een zakelijk

geschil ontstond. 

Mijn account bij de leverancier werd geblokkeerd maar ik gaf toch telefonisch een aantal

bestellingen door. Een deel van die bestellingen is aangekomen en een deel is niet verstuurd. 

Hierop heb ik besloten de openstaande factuur van mijn leverancier niet te betalen omdat deze

naar mijn inzicht foutief was in verband met de defecte en retour producten die op de factuur

stonden. Ik moest deze producten echter wel betalen. Mijn dropshipper leverancier wilde niet

meer uitleveren aan mijn klanten terwijl ik de producten die ik inkocht bij mijn leverancier wel

had verkocht aan mijn klanten.

Mijn klanten werden erg ongeduldig en er kwamen berichten op het internet dat ik een 

oplichter zou zijn. Twee van mijn klanten die nog producten van mij kregen hadden elkaar 

gevonden op het internet en hebben contact met mij opgenomen om tot een oplossing te 

komen.
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Deze jongens hebben mij vol verbazing geholpen met mijn probleem. Ze hadden al heel 

snel door dat ik in de val genaamd dropshipping was beland.  Een van deze klanten is

Hans van Krieken, eigenaar van Stellia CMS. Ik heb hem vervolgens ontmoet, waarna ik

mijn verhaal aan hem heb mogen doen. 

Ik was in eerst instantie bang, wat zou mij te wachten zou staan. Die Hans had immers

nog producten van mij tegoed die ik niet kon leveren. Maar Hans stelde mij al snel

gerust en gaf me aan te willen helpen. Hans heeft vervolgens alle gedupeerde klanten

van mij persoonlijk gesproken en het verhaal aan ze uitgelegd. Ik heb nu een

terugbetaalregeling kunnen treffen met mijn klanten. Daarna ben ik samen met Hans 

naar de politie gegaan om ook daar mijn verhaal te doen. Aangiftes die tegen mij zijn

gedaan wegens oplichting zijn ingetrokken omdat mijn klanten nu weten dat ik altijd ter

goede trouw heb gehandeld. 

Ik ben slachtoffer geworden van dropshipping. Het is wat dat betreft gelukkig met een

sisser afgelopen. Echter, ik moet nu nog wel maanden op de blaren zitten en mijn

klanten het geld gaan terugbetalen. Daarnaast zal ik de leveranciers ook nog moeten

betalen omdat ze juridisch heel sterk staan. 

Al met al binnen ben ik binnen 5 weken duizenden euro’s lichter en het zal nog

maanden duren voor ik alles heb terug kunnen betalen. Maar zonder Hans was ik nog

verder in de problemen gekomen. Voor mij nooit meer die verantwoordelijkheid. Als ik

eerder van affiliate marketing had gehoord dan had ik daarvoor gekozen en nooit voor

dropshipping.  

Note: Om privacy redenen hebben wij de achternaam van Kariem in dit artikel niet 

vermeld. De achternaam van Kariem is bekend bij het management van Stellia CMS. 

Ook gedupeerd door dropshipping? Stellia CMS komt graag met je in contact. Ons 

telefoonnummer: (+31) 0499 209 211 of pers (at) stellia.nl

https://www.stellia.nl/
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Nu weet je wat het verschil is tussen dropshipping en affiliate marketing. Waar kies

jij voor? De risico’s van dropshipping of de veiligheid van affiliate?

Als je voor affiliate marketing kiest, maak dan vandaag nog een proefaccount aan bij

Stellia! Zo kan je gratis uitproberen of het iets voor jou is. Ontdek meteen het gemak

van Stellia CMS: in een handomdraai je eigen affiliate website in de lucht.

En wat kies jij?

https://www.stellia.nl
https://www.stellia.nl

