
 

 



 

 

Stap 1. Inloggen 

Ga naar portaal.fietskoeriers.nl en log in met uw inloggegevens. 

Stap 2. Koppeling gereedmaken 

Kies in het menu links onder “Instellingen” voor “Koppelingen”. 

 

Klik vervolgens rechts bovenin op de knop “+ Nieuwe koppeling”. 

 

Kies onder “Bol.com” voor “Installeren”. 

 

 

 



 

 

Klik daarna in het scherm op “Handleiding […]”. De handleiding beschrijft alle stappen die doorlopen 
moeten worden om een “Key” en “Secret Key” te genereren. 

 

 

Vul na alle stappen doorlopen te hebben de gegenereerde “Key” en “Secret Key” in in de velden “Key” 
en “Secret”. Klik op “Opslaan” en de koppeling tussen uw bol.com-omgeving en Fietskoeriers.nl wordt 
tot stand gebracht. 

 

Stap 3. Zendingen aanmaken/wijzigen 

Klik in het hoofdmenu op “Zendingen”. 

 

 

Nu de koppeling gereed is haalt Fietskoeriers.nl eens per uur alle zendingen automatisch op uit uw 
bol.com-omgeving. Ook kunt u handmatig alle zendingen ophalen door op de knop “verversen” te 
drukken. 

Zendingen worden onder elkaar weergegeven in het overzicht. Zendingen waar nog geen label van is 
afgedrukt (blauw) kunnen nog worden aangepast. Pas als het label is afgedrukt is de zending 
definitief (rood) en kan deze niet meer gewijzigd worden. 



 

 

 

Het wijzigen van een zending doet u door op de zending te klikken die u wilt wijzigen. In het nieuwe 
scherm dat opent kunt de wijzigingen aanbrengen. Kies vervolgens voor opslaan om de wijziging op te 
slaan. 

Stap 4. Standaard verzendopties instellen 

De zendingen die worden opgehaald uit uw webshopomgeving hebben nog geen vervoerder 
toegekend gekregen. Om zendingen binnen te laten komen met standaard ingestelde verzendopties 
moet u voor het eerste label dat u wilt printen nog een handmatige instelling doen. 

Kies in het menu links onder “Instellingen” voor “Standaard verzendwijze”. 

 

 

Vul bij “Verzendmethode” de vervoerder en de verzendmethode in die u als standaard wilt gebruiken. 
Klik vervolgens op “Opslaan” om de standaardinstelling te bevestigen.  



 

 

 

Stap 5. Meerdere labels tegelijk printen 

Om meerdere labels af te drukken selecteert u de zendingen waarvan u het label wilt afdrukken. 
Vervolgens kiest u onder “Acties” voor “Stickers”. Hierdoor worden de labels gedownload op uw  
computer en kunt u deze afdrukken. Plak vervolgens het label op uw pakket en u bent klaar! 

 

 


