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Checklist stap 2: Handelsgegevens aanleveren 
Datavelden handelsgegevens: 

1. Artikelidentificatie 
GLN leverancier/EAN-adres 

De (unieke) GLN of adrescode van de leverancier, indien een dataleverancier geen GLN adres 

heeft kan een “2BA GLN” toegewezen worden. 

NB. Indien u (hoofd)importeur bent van een bepaalde partij voor de Nederlandse markt, dan 

dient u van deze partijen ook het GLN adres én de gevoerde merken te inventariseren. 

GTIN artikel leverancier/EAN-artikel code 

Indien aanwezig, unieke identificatie van het artikel middels een GTIN ofwel EAN-artikelcode. 

Artikelcode Leverancier 

De code die u als leverancier hanteert voor een artikel, niet zijnde een EAN-code artikel.  

Voor een eenduidige communicatie adviseren wij te werken met zogenaamde ‘clean’ 

artikelnummers. Onder een ‘clean’ artikelnummer wordt een artikelnummer zonder speciale 

karakters en spaties verstaan. Aandachtspunt daarbij is dat de te voeren artikelnummers 1:1 

met het eigen systeem, website, eventuele gedrukte catalogi en de 2BA datapool zijn. 

Artikelomschrijving 

De (Nederlandse) omschrijving van het artikel. 

Verwerkbaar 

Code die aangeeft of het artikel direct verwerkbaar is, dus zonder enige verpakkingsvorm. 

Aantal gebruikseenheden 

Het aantal gebruikseenheden per eenmaal de artikelcode. 

Gebruikseenheid 

De eenheid van gebruik. 

2. Artikel-/productverwijzing 
Indien uw organisatie fabrikantgegevens niet  voorhanden heeft, kunt u de 2BA Datapool 

raadplegen. Naast een juiste artikel-/productverwijzing kunt u met deze gegevens ook de data 

van uw eigen organisatie verrijken c.q. verbeteren! 

GLN fabrikant/EAN-adres 

De GLN of adrescode van producent/fabrikant. 

GTIN product/EAN-product code 

Unieke identificatie van het eigenlijke product middels een EAN-code. 

Productcode fabrikant 

De code die de fabrikant hanteert voor een product, niet zijnde een EAN-productcode.  

GTIN artikel fabrikant 

Unieke identificatie van de producent van de verschijningsvorm (bijv. een omverpakking) 

middels een EAN-code. 

Artikelcode fabrikant 

De code van de producent van deze verschijningsvorm (bijv. een omverpakking), niet zijnde 

een EAN-code product. 
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Bestelinformatie 
Minimum afname 

Het aantal besteleenheden dat per bestelling minimaal moet worden afgenomen. 

Stapgrootte afname 

Stapgrootte van de bestelling, uitgaande van de minimumafname. 

Afname-eenheid 

De eenheid van afname. 

Prijsinformatie 
Kortingsgroep 

De kortingsgroep waarin artikelen onderverdeeld zijn is voor alle afnemers gelijk, het 

percentage wat aan de kortingsgroep gekoppeld is wordt per afnemer afgestemd! 

Ingangsdatum prijs 

Datum, opgegeven door de leverancier, vanaf wanneer de prijsgegevens geldig zijn, m.a.w. 

datum effectief, dus niet de datum van aankondiging.     

Brutoprijs 

De prijs exclusief BTW. 

Aantal prijs eenheden 

Het aantal prijseenheden die voor de prijs geleverd wordt. 

Prijseenheid 

Ook wel: prijsbasis. De eenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Deze eenheid wordt uitgedrukt in 

natuurkundige eenheden of stuks, bijvoorbeeld per kilo, liter of stuks. 

Omreken factor prijs-besteleenheid 

Verhoudingsgetal tussen de prijseenheid en de besteleenheid, met als doel de prijs per 

besteleenheid te berekenen. Als volgt te berekenen: 1x Afname eenheid delen door 1x 

Prijseenheid 

Valutacode 

Indien prijzen worden gecommuniceerd moet de valutacode altijd ingevuld worden, ook als de 

prijzen in euro zijn. 

Logistieke informatie 
Verpakkingseenheid 

Wijze waarop het artikel verpakt en geleverd wordt. 

Afmetingen verpakking 

Gewicht verpakking 

Levertijd 

Commerciële  informatie 
Deeplink URL 

Hyperlink naar bijvoorbeeld specifieke productpagina op uw website. Let op, een deeplink is 

geen hyperlink naar de homepage van uw website. Dit geeft een onverwacht resultaat  


