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MARKTPLAATS: KOPEN EN VERKOPEN OP INTERNET  

 

Kopen via Marktplaats - Zoeken 

Op Marktplaats is werkelijk alles te koop. Iedere seconde komen er 

drie nieuwe advertenties bij. Maar hoe vindt u nou waar u naar op 

zoek bent tussen de miljoenen producten? U kunt producten en 

diensten vinden door te bladeren door de productgroepen en 

rubrieken of door gebruik te maken van de zoekmachine. 

Bladeren door groepen en rubrieken 
U kunt producten en diensten vinden door te bladeren door 

productgroepen en rubrieken. Marktplaats heeft meer dan 1000 

rubrieken die zijn verdeeld over 37 groepen. U vindt de groepen aan 

de linkerkant van uw scherm op de homepagina. Als u op een groep 

klikt dan ziet u een overzicht van de rubrieken in die groep. Als u 

vervolgens op een rubriek klikt dan ziet u een lijst van de 

advertenties in die rubriek. 

 Zoeken met de zoekmachine 

U kunt op verschillende plaatsen op de site naar producten en 

diensten zoeken. Op zowel de homepagina als in de verschillende 

rubrieken vindt u bovenaan de pagina het zoek veld. Wanneer u een 

zoekwoord intypt (bijvoorbeeld Mercedes) en u klikt op de knop 

‘zoek’ dan krijgt u een lijst met alle advertenties waarin het woord 

Mercedes voorkomt. U kunt ook specifieker zoeken door niet alleen 

het zoekwoord in te typen, maar ook de groep/rubriek te selecteren 

en/of de afstand tot uw postcode. 

Zoekopdracht verfijnen 

Kenmerken 

In een groep of rubriek kunt u uw zoekopdracht verfijnen met 

behulp van Kenmerken. Kenmerken zijn eigenschappen van 

producten en diensten en bieden u de mogelijkheid om de 

advertenties in de advertentielijst te filteren en zo gerichter te 

zoeken. De meeste kenmerken zijn gericht op de producten in een 

rubriek.  

Sorteren op prijs/datum/locatie 

U kunt de zoekresultaten sorteren op prijs om snel het voordeligste 

product te vinden. Als u in de zoekresultaten in de kolom prijs 

bovenaan op het woord ‘Prijs’ klikt, dan worden de advertenties 

weergegeven in de prijsvolgorde laag-hoog. Als u nogmaals op het 

woord 'Prijs' klikt dan worden de resultaten gesorteerd in de 

volgorde hoog-laag. 
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Inloggen 

Om echt te kunnen kopen of verkopen via Marktplaats hebt u een wachtwoord nodig, 

gekoppeld aan uw e-mail adres.  

 

 

Als voorbeeld  willen we een pop verkopen. Stel we willen zien wat er aan poppen aangeboden 

wordt om onze eigen pop aan te bieden. 

We kiezen als categorie Kinderen en baby’s en uit het volgende scherm de rubriek Poppen: 
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 er zijn er bijna 27.000 in de aanbieding… 

 

 

 

Maar gelukkig kunt u uw zoek criteria verfijnen:

 

 

 

Als we nu de afstand beperken tot 15 km vanaf het woonadres en alleen advertenties zoeken van 

gebruikte of zo goed als nieuwe babypoppen, dan blijken er al aanmerkelijk minder te zijn. 

Dan wordt het mogelijk door de advertenties te scrollen en er een interessante nader te bekijken: 

 

Door er op te klikken komt u op de detail pagina waar u meer informatie ziet (o.a. de vergrote foto’s) 

maar ook kunt u bieden (als u ingelogd bent). U ziet het laatste bod en wanneer dat gedaan is. 

Kennelijk was dat onvoldoende, dus u kunt hoger bieden als u deze poppen wilt kopen. 
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De verkoper ontvangt dan een e-mail met uw bod, maar niet uw e-mail adres: Marktplaats zendt een 

geanonimiseerde e-mail. Als de verkoper op uw bod wil ingaan neemt hij of zij via e-mail contact met 

u op.  

U kunt ook contact opnemen met de adverteerder door te klikken op “E-mail deze adverteerder”. 

 

Bieden 

Marktplaats is een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. Een bod is niet bindend en 

verplicht u niet tot aan- of verkoop. Door te bieden kunt u als koper aan de adverteerder laten 

weten dat u geïnteresseerd bent in het product. Uw bod wordt vermeld in de advertentie, 

samen met biedingen van andere adverteerders. Zodra u een bod heeft geplaatst, ontvangt de 

verkoper een bericht met uw bod. Als er geen mogelijkheid is om te bieden dan heeft de 

adverteerder er voor gekozen om het bieden via de site uit te schakelen. U kunt dan eventueel 

een bod uitbrengen per e-mail.  

U kunt uw bod zelf verwijderen als u afziet van uw bod. Bijvoorbeeld als u inmiddels een 

vergelijkbaar product heeft gekocht.  

U kunt een overzicht terugvinden van alle actieve advertenties waar u een bod op heeft 

gedaan in 'Mijn Marktplaats', onder het tabblad 'Mijn Favorieten'.  

Tips bij bieden:  

 Plaats realistische biedingen. Dus bijvoorbeeld geen biedingen van 9.999.999 euro op een 
auto. 

 Neem na het bieden direct contact op met de adverteerder als u serieuze interesse heeft. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verkoper al in onderhandeling is met een andere bieder, 
of een geïnteresseerde die via e-mail contact heeft opgenomen. 

 Verwijder uw bod als u geen interesse meer heeft. De verkoper kan dan onderhandelen met 
andere bieders. 
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Marktplaats heeft een uitgebreide helptekst, waar ik u graag naar verwijs: 

 

Bijvoorbeeld: 

 

Verkopen via Marktplaats 
Voor de beschrijving van de procedure hoe u een advertentie op Marktplaats zet verwijs ik u naar de 

uitgebreide Help tekst onder de titel “Adverteren”. 

Om de procedure te demonstreren zullen we een pop te koop zetten: 

- we maken foto’s om bij de advertentie te plaatsen 

- we maken een advertentie op Marktplaats en voegen daar de foto’s aan toe 

- we nodigen kopers uit te bieden op de pop. 


