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VOORWOORD

E-commerce wint al jaren aan populariteit en is niet meer weg te denken uit onze manier van  
consumeren. COVID-19 heeft die sterke groei nog in een stroomversnelling gebracht. Zo steeg het  
aandeel van e-commerce in de wereldwijde detailhandel van 14% in 2019 tot ongeveer 17% in 2020.  
Ook in Hauts-de-France – een historische pionier in verkoop op afstand – nam e-commerce een erg 
hoge vlucht tijdens de voorbije periode. 

Vandaag blijft deze regio bedrijven aantrekken die zich in deze sector willen ontwikkelen. Een van de 
meest opvallende nieuwkomers is Ankorstore. Deze 24e Franse unicorn vond in Lille het totale ecosys-
teem, een reden om er zich te vestigen. (Matthieu Delcroix, 2022) Daarnaast biedt Hauts-de-France een 
unieke combinatie van:

• bereikbaarheid vanaf alle Europese locaties via goed ontwikkelde transportstructuren;
• toegang tot 78 miljoen klanten binnen een straal van 300 km;
• uitstekende uitrusting voor het huisvesten van e-commercebedrijven, dankzij een sterk uitgebouwde 

digitale omgeving, efficiënte opslag- en logistieke ruimtes;
• betaalbare kantoren en lage personeelskosten in vergelijking met de rest van Frankrijk, lonen liggen 

zo’n 20% lager dan in Parijs;
• toegang tot een hoogopgeleid en gekwalificeerd personeelsbestand, het resultaat van voortreffelijke 

opleidingen in e-commerce;
• ideale markt voor Vlaamse bedrijven. De handel met België is een belangrijke motor voor de hele 

regio. (E-commerce Hauts-de-France, sd).

Daarom lichten we in deze marktstudie graag de evolutie van de Franse markt voor e-commerce toe, 
welke spelers aanwezig zijn, wat consumenten verwachten en waarom Hauts-de-France de ideale  
locatie voor e-commerce is. Ook richten we ons op de twee meest voorkomende businesssegmenten in 
e-commerce: b2c en b2b.

U vindt in deze marktstudie een eerste inzicht in enkele succesfactoren voor de e-commercemarkt in 
Hauts-de-France. Mocht u nog met vragen zitten over e-commerce in Frankrijk, aarzel dan zeker niet 
om ons te contacteren. Onze verschillende kantoren in Frankrijk staan voor u ter beschikking:

Flanders Investment & Trade Rijsel
+33 3 20 40 01 01
lille@fitagency.com

130 Boulevard de la Liberté
F - 59000 Lille

Flanders Investment & Trade Parijs
+33 1 56 89 14 51
paris@fitagency.com

6, rue Euler
F - 75008 Paris

Flanders Investment & Trade Lyon
+33 4 78 14 03 60
lyon@fitagency.com

55, Rue du Pdt. Edouard Herriot
F - 69002 Lyon

 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/frankrijk
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HET E-COMMERCELANDSCHAP IN FRANKRIJK

In 2021 heeft e-commerce in Frankrijk een omzet gegenereerd van maar liefst 61 miljard euro.  
Goed voor de zevende plaats op de wereldranglijst en de tweede plek in Europa. 

FACTSHEET FRANKRIJK

Algemeen

Franse e-commercemarkt

Rankings

Meer cijfers over Frankrijk  

Bronnen: Flanders Investment & Trade, ECommerceDB, Statista, World Bank, Universal Postal Union, IMD World Competitiveness Center.  

Eigen weergave. 

Hoofdstad 
Parijs  

(2.274.880 inwoners)

Oppervlakte 
551.500 km2² 
(= 18 x België)

Aantal inwoners 
66,6 miljoen

Bruto binnenlands product  
2.630 miljard USD   

(522 miljard USD in België)

Bbp/capita 
39.037 USD² 

(45.205 USD in België)

Bbp Bbp/

Nettoverkoop in 2020  

48 miljard USD   

E-commercegebruikers in 2021  

48 miljoen  

11,68% 

CAGR  
2022-2025

74% 

Internet- 
penetratie 

Logistics Performance Index (LPI) 

33e

5e 

24e

16e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/frankrijk/cijfers
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BELANGRIJKSTE E-COMMERCESPELERS 

De grootste op de Franse e-commercemarkt is amazon.fr. met een omzet van 5 miljard euro in 2021. 
cdiscount.com (2,2 miljard euro omzet) en veepee.fr (2,1 miljard euro omzet) volgen. Op de vierde plaats 
staat Auchan, gevolgd door Fnac. 

In totaal is de top 5 goed voor 41% van de online omzet in Frankrijk.

% E-COMMERCE-INKOMSTEN IN FRANKRIJK

ANALYSE VAN DE TOP 500 FRANSE E-COMMERCEWINKELS

E-commerce: omzet per categorie in 2021 in miljard euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

Mode

Speelgoed, Hobby & DIY

Elektronica & Media

Meubelen & Apparaten

Voeding & Persoonlijke verzorging. 

                                    € 16

                 € 11,6

              € 10,8

     € 8,9 

€ 7,5

Mode 
29% 

Speelgoed, Hobby & DIY 
21% Elektronica & Media 

20% 

Meubelen & Toestellen 
16% 

Voeding & Persoonlijke  
Verzorging 
14% 
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MODE

Met ongeveer 16.071,5 miljard euro is Mode de grootste categorie in de Franse e-commerce. 
44% van de online winkels in Frankrijk in de top 500 is actief in deze categorie. 

Omzet categorie Mode in Frankrijk 2021 in 100 miljoen euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

SPEELGOED, HOBBY & DOE-HET-ZELF

Met ongeveer 11.638,5 miljard euro is Speelgoed, Hobby & Doe-het-zelf de tweede categorie in de Franse 
e-commerce. 46% van de online winkels in Frankrijk in de top 500 is actief in deze categorie. 

Omzet Speelgoed, Hobby en DIY in Frankrijk 2021 in 100 miljoen euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

ELEKTRONICA & MEDIA

In Frankrijk is de categorie Elektronica & Media de op twee na grootste categorie met zo’n 10.774,5  
miljard euro. 15% van de online winkels in Frankrijk in de top 500 is actief in deze categorie. 

Omzet Elektronica & Media in Frankrijk 2021 in 100 miljoen euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

amazon.fr

cdiscount.com

leroymerlin.fr

allopneus.com

zooplus.fr

                                                  € 1.070,6

                € 522,2

         € 422,1

  € 306,5 

€300,7

                                                              € 2.642,7

                    € 990,5

               € 781,7

        € 522,2 

€230,1

amazon.fr

apple.com

fnac.com

cdiscount.com

boulanger.com

veepee.fr

shein.com

zalando.fr

zara.com

showroomprive.com

                                                           € 1.738,9

                      € 799,4

                € 637

       € 388,8 

    € 322,3
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MEUBELEN & APPARATEN

27% van de online winkels in Frankrijk in de top 500 is actief in Meubelen en Apparaten.  
De categorie heeft een totale netto-omzet van 8.884,2 miljard euro. 

Omzet Meubelen & Apparaten in Frankrijk 2021 in 100 miljoen euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave. 

VOEDING & PERSOONLIJKE VERZORGING

De categorie Voeding & Persoonlijke Verzorging had in 2021 een netto-omzet van 7.543,7 miljard euro. 
24% van de online winkels in Frankrijk in de top 500 is  actief in deze categorie. 

Omzet Voeding & Persoonlijke Verzorging in Frankrijk 2021 in 100 miljoen euro

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

 

carrefour.fr

coursesu.com

sephora.fr

auchan.fr

amazon.fr

                                                  € 570,6

               € 529,5

        € 389,4

€ 381,5

€ 259,2

cdiscount

amazon.fr

auchan.fr

boulanger.com

ikea.com

                                     € 1.738,9

                                € 799,4

      € 637

   € 388,8 

€ 322,3
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BELANGRIJKE E-COMMERCETRENDS IN FRANKRIJK

Artificiële intelligentie 

In e-commerce is artificiële intelligentie (AI) een waardevolle bondgenoot geworden. Doel van AI in 
e-commerce: anticiperen op de wensen van de consument, de klantenervaring verbeteren door het  
aanbod te personaliseren en het aankoopproces te vergemakkelijken. 
 
Naarmate e-commerce blijft groeien, nemen ook de vorderingen in AI-technologieën toe. Een voorbeeld 
is beeldherkenning, dat langzaam maar zeker een integraal onderdeel van e-commerce wordt. Wereld-
wijd zal beeldherkenning naar verwachting groeien van 20,19 miljard dollar in 2018 tot 81,88 miljard 
dollar in 2026. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 19,6%.  
(MarketWatch, 2020)

In Hauts-de-France zijn er minstens 300 onderzoekers en meer dan 20 start-ups die zich specialiseren 
in artificiële intelligentie.  
Nord France Invest, 2022

 
La Redoute lanceerde een applicatie waarmee klanten met een momentopname van een kleding-
stuk of een accessoire direct vergelijkbare producten kunnen vinden in het aanbod. (La Redoute)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Meer dan ooit vormen milieu- en maatschappelijke kwesties de kern van de zorgen van de Fransen. 
Merken zijn zich bewust geworden van deze trend en voegden mvo toe aan hun beleid. 

Uit een FEVAD-enquête uitgevoerd in 2021, blijkt dat 90% van de e-commercesites in Frankrijk mvo als 
een prioriteit beschouwt en dat meer dan de helft van plan is om zijn mvo-investeringen te verhogen. 
Het stelt hen ook in staat om klantenloyaliteit op te bouwen door aanvullende diensten en voordelen 
aan te bieden en/of nieuwe klanten aan te trekken met betaalbaardere prijzen.

MvoArtificiële  
intelligentie

Augmented  
Reality

Liveshopping Omnichannel
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E-commerce moet omgaan met een mvo-bewustzijn dat het gedrag van online kopers verandert: 
• 53% houdt rekening met ecologische, verantwoordelijke of ethische factoren;
• 51% geeft prioriteit aan producten uit de circulaire economie;
• 71% maakt groepsbestellingen om de milieu-impact van leveringen te beperken;
• 66% kiest voor aflevering aan een afhaalpunt.

Naast deze trend wordt het verplicht om uw e-commerce meer eco-verantwoordelijk te maken.  
Sinds 1 januari 2022 is de AGEC-wet (anti-afvalwet) aangescherpt en wordt nu uitgebreid naar  
e-commerce, met als doel de impact van consumptie op het milieu te verminderen.  
Annabelle Granulant, 2022

Kiabi biedt tweedehands dames-, kinder- en babyartikelen aan, verkocht tegen prijzen die  
40-80% lager zijn dan nieuw. Ook heeft Kiabi een kledingophaalservice gelanceerd, via de Kiabi  
Bag-applicatie. Klanten kunnen gratis zo’n 15 stuks gebruikte kleding in een speciale tas opsturen, 
in ruil voor een voucher van 5 euro. 
Deslandes, 2022

Augmented reality

Een van de grootste uitdagingen bij de online aankoop van producten is dat u ze niet kan passen of 
testen. Maar augmented reality (AR) maakt het voor consumenten wel mogelijk om het product virtueel 
uit te proberen. AR is vooral populair bij merken in mode, beauty en woonaccessoires. Bovendien ver-
kiezen grote retailers en klanten een e-commerce-ervaring mét AR. Zelfs de grootste e-commercespelers 
implementeren AR als onderdeel van hun diensten. Ikea en Amazon, bijvoorbeeld, zijn beide pioniers 
in het gebruik van AR voor online retail en ze lanceerden een app waarmee kopers items in hun huis 
kunnen plaatsen. 

RA’pro is een vereniging die is opgericht om de ontwikkeling en het gebruik van augmented reality door 
bedrijven, instellingen en particulieren in Frankrijk te bevorderen. Daartoe organiseert ze evenementen 
en ze gaat samenwerkingsverbanden aan met bedrijven om hen te laten zien hoe zij de vruchten kun-
nen plukken van augmented reality. 
Nord France Invest, 2022 

Sephora Virtual Artist is een augmented reality e-commerce app waarmee gebruikers de make-up 
kunnen aanbrengen en kopen die het beste bij hen past. Klanten van Sephora kunnen zeker zijn 
van hun aankopen, aangezien ze de kans hebben gehad om een brede selectie van producten 
uit te proberen, wat waarschijnlijk zal helpen de conversies te verhogen en de terugbetalingen te 
verminderen.

https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050
https://www.amazon.com/adlp/arview
https://www.augmented-reality.fr/rapro/
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Liveshopping

Liveshopping is vooral gegroeid om het verlies aan bezoekers in fysieke winkels te vervangen en om on-
line elementen van fysieke detailhandel te hercreëren, zodat consumenten dichter bij een klantervaring 
in de winkel komen.
 
Van de Franse retailers was Carrefour een van de eersten die liveshopping toepaste. Sindsdien hebben 
andere merken zoals Fnac-Darty, Clarins, Leroy Merlin, Galeries Lafayette, Monoprix en andere Franse 
merken het ook getest. En met goede reden: de conversieratio op een live is 15 tot 35% tegen 1 tot 1,5% 
op een e-commercesite, volgens een onderzoek van Gartner.

Maar volgens een onderzoek van Altavia ShopperMind in 2021 is deze handelspraktijk nog weinig  
bekend bij de Fransen: 87% van de Fransen zegt nog nooit van deze manier van kopen te hebben  
gehoord en slechts 3% van de Fransen heeft er al minstens één keer van gebruikgemaakt. 

Liveshopping bevindt zich in Frankrijk dus nog in de testfase, maar gezien de resultaten lijkt het erop 
dat het snel zal worden geadopteerd door retailers. Met een wereldwijde omzet van $ 60 miljard in 
2019, groeide liveshopping wereldwijd met gemiddeld 76% tijdens de gezondheidscrisis.

Daarnaast toont 27% van de Fransen die nog nooit liveshopping hebben gebruikt, er interesse in en  
is 28% van plan het te gebruiken. Met name de nieuwe generaties die zich meer aangetrokken voelen 
tot het idee om nieuwe winkelervaringen te ontdekken. De toekomst van liveshopping lijkt dan ook 
veelbelovend!

Leroy Merlin lanceerde een livevideo in samenwerking met doe-het-zelver Renaud Bauer. Hij hielp 
hen met de verkoop te verhogen met 270% binnen de 48 uur. Bovendien verdubbelde de verkoop 
van het assortiment (+102%) in de periode voor en na live en verzesvoudigde het bezoek aan de 
productpagina’s op de releasedag. 
Caast, 2021
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Omnichannel

De aankoopbeslissing van een consument wordt via verschillende kanalen genomen: in de winkel, op 
sociale media, op uw website, op apps enz. Uw aanwezigheid op al deze kanalen kan uw verkoop dan 
ook een boost geven. Wel is het noodzakelijk om de koopervaring op de verschillende kanalen te diver-
sifiëren.

In Frankrijk werd Kiabi verkozen tot de keten met de beste omnichannel-klantervaring.
(Statista, 2022)

Volgens Carrefour zijn omnichannelklanten betere klanten, omdat ze meer besteden en  
loyaler zijn. Tegen 2026 wil Carrefour 30% omnichannelklanten hebben, tegenover 11% in 2021. 
Stefan Van Rompaey, 2021

Mijn visie is dat we in Frankrijk steeds meer gespecialiseerde polen zullen hebben. Er zal hyperspe-
cialisatie zijn. Financiën zullen misschien sterker worden in Parijs, logistiek en e-commerce zullen 
versterken in Hauts-de-France. Een tweede trend voor mij is de decarbonisatie van e-commerce. 
Hoe maken we de aankoop in e-commerce koolstofarmer dan in fysieke winkels en hoe kunnen we 
dat verbeteren? 

Voor mij is Metaverse de toekomst van e-commerce. De hubs zullen de komende 5 jaar  
gespecialiseerder worden en e-commerce en de toeleveringsketen op dezelfde plaats samen- 
brengen. Maar vandaag, anno 2022, is decarbonisatie een belangrijke trend.

Matthieu Barlet
Directeur bij Blanchemaille by EuraTechnologies

https://www.kiabi.com/
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KLANTENANALYSE

Naast de totaalomzet is ook het aantal consumenten dat via het internet koopt, sterk gestegen.  
De coronacrisis leidde tot een nieuwe toename (de grootste sinds 2015) van het aantal online kopers, 
met 1,5 miljoen nieuwe kopers onder alle bevolkingsgroepen. In 2020 kochten 41,6 miljoen Fransen  
online, ofwel 81,4% van de internetgebruikers. Online winkelen stelde veel Fransen in staat om goederen 
en diensten te blijven consumeren en kopen en tegelijkertijd hun blootstelling aan gezondheidsrisico’s 
te beperken. 
Fevad, 2021

Een onderzoek, gepubliceerd door EcommerceDB in 2021, schetst een profiel van het koopgedrag van 
de Franse e-koper:

In de categorie Kleding let 67% van de online shoppers in Frankrijk op laaggeprijsde  
producten.

In de categorie Smartphone besteedt 33% van de online shoppers in Frankrijk aandacht 
aan premiumproducten.

50% van de online shoppers in Frankrijk wil een artikel online bestellen en ophalen in een 
winkel.

54% van de online shoppers in Frankrijk doet online onderzoek bij het plannen van een 
grote aankoop.

Consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten worden voornamelijk  
online gezocht.

In Frankrijk hebben kleding en schoenen de hoogste retourtarieven.

Demografie

Gezinsinkomen van de    Geslacht       Leeftijd 
Franse e-shopper

 
Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.                                 

Laag 
32% 

Gemiddeld 
36% 

Hoog 
32% 

Vrouw 
51% 

Man 
49% 

18-24 jaar 
15% 

25-34 jaar 
21 % 

35-44 jaar 
23% 

45-54 jaar 
23% 

55-64 jaar 
18% 
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Meest verkochte goederen in Frankrijk

Mode blijft de leidende e-commercemarkt in Frankrijk qua aantal kopers. 51% van de internetgebrui-
kers zegt in 2021 minstens één product in de categorie te hebben gekocht. De categorie kleding wordt 
gevolgd door: schoenen (39%) en elektronica (32%).

Bron: EcommerceDB

  
  

(Bron: EcommerceDB) 
  

Meest verkochte goederen in Frankrijk 
Mode blijft de leidende e-commercemarkt in Frankrijk qua aantal kopers. 51% van de 

internetgebruikers zegt in 2021 minstens één product in de categorie te hebben gekocht. De 
categorie kleding wordt gevolgd door: schoenen (39%) en elektronica (32%). 

 

 

(Bron: EcommerceDB) 

 

Comment [EV6]: Visual overnemen 
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E-COMMERCE-ECOSYSTEEM IN HAUTS-DE-FRANCE 
EN FRANKRIJK

 
Hauts-de-France is vruchtbare grond en huisvest veel voormalige retailers, goede logistiek,  
gespecialiseerde scholen, incubators zoals Euratechnologies enzovoort. De regio is toegankelijker 
voor Vlaamse ondernemers dan andere regio’s in Frankrijk. Ook is er de mogelijkheid om  
de gepaste werknemers te vinden voor uw bedrijf. In Hauts-de-France zijn er veel e-commerce- 
bedrijven actief. Het mogen dan wel concurrenten zijn, het zijn ook mogelijke partners.  
U vindt er een volledig e-commerce-ecosysteem.

Matthieu Barlet
Directeur bij Blanchemaille by EuraTechnologies

Belangrijke kenniscentra en incubatoren

Onderstaande kenniscentra en incubatoren in de e-commercesector kunnen interessant voor u zijn.

Hauts-de-France

 EuraTechnologies is een toonaangevende incubator van Frankrijk. EuraTechnologies 
is een innovatiecluster van 1.200.000 m2 in Lille. Zij ondersteunen bedrijven van hun 
start tot hun internationale inzet bij de ontwikkeling van alle digitale ondernemers 
dankzij een unieke methodologie en knowhow.

 Blanchemaille by EuraTechnologies is een kenniscentrum voor e-commerce in 
Roubaix. In het Blanchemaille-gebouw van 15.000 m2 ondersteunt EuraTechnologies 
digitale start-ups en bedrijven die gespecialiseerd zijn in e-commerce, retail en vast-
goedtechnologie. 

 PICOM (pôle de compétitivité des industries du commerce) is een competitiviteitsclus-
ter in Noord-Frankrijk die de belangrijkste Franse spelers op het gebied van distribu-
tie, e-commerce en klantenrelaties samenbrengt.

 1Kubator is het eerste Franstalige innovatienetwerk dat aanwezig is in 9 steden 
(waaronder Lille) in Frankrijk en 4 steden in het buitenland. 1Kubator biedt trainings-
aanbiedingen, incubatie- en acceleratieprogramma’s voor start-ups, financieringsaan-
biedingen voor Business Angels en aanbiedingen voor bedrijven om hen te onder-
steunen bij hun digitale transformatie.

https://www.euratechnologies.com/
https://www.euratechnologies.com/campus/campus-roubaix/
https://www.picom.fr/
https://www.1kubator.com/


16 - E-COMMERCE IN HAUTS-DE-FRANCE

Frankrijk

 Fevad, de federatie van e-commerce en verkoop op afstand, is een Franse vakbond 
die in 1957 werd opgericht en meer dan 600 bedrijven verenigt, met als voornaamste 
doel het vertegenwoordigen van e-commerceprofessionals bij de overheid, als toege-
wijde actor op politiek, economisch en juridisch gebied.

 Station F is de grootste start-upcampus ter wereld. Ze bieden internationale  
ondersteunings- en versnellingsprogramma’s, evenementenruimtes en verschillende 
eetgelegenheden aan. In de incubator zijn ook diensten aanwezig die essentieel zijn 
voor het functioneren van start-ups: investeringsfondsen, een fab lab, 3D-printers en 
openbare diensten.

 Look Forward by showroomprive.com is een incubator voor internationale start-ups 
binnen de mode-, beauty- of retailsector. Ze ondersteunen jonge bedrijven door 
eco-verantwoorde oplossingen aan te bieden aan e-retailers. De geselecteerde projec-
ten zullen profiteren van een werkruimte, gepersonaliseerde opvolging door experts 
in hun vakgebied, evenals het netwerk van partners en de technische tools van 
ShowroomPrivé.

 Plug And Play is ‘s werelds grootste innovatieplatform voor vroege investeerders, 
acceleratoren en bedrijfsinnovatie met een kantoor in Parijs. Ze willen retail- en 
modebedrijven helpen slagen. Hun netwerk bestaat uit meer dan 30.000 start-ups, 
500+ toonaangevende bedrijven en honderden durfkapitaalbedrijven, universiteiten 
en overheidsinstanties in meerdere sectoren. Samen met hun partners creëren ze een 
uniek ecosysteem dat is ontworpen om de technologieën van morgen te ontwikkelen 
en te implementeren.

 E-commerce Nation is een kenniscentra en community uit Caen (Normandië) voor 
e-commerces in Europa. E-Commerce Nation is ook een opleidingsorganisatie, met 
als doel ondernemers en digitale professionals de sleutels tot succes te geven en  
hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden op verschillende  
onderwerpen die verband houden met online verkopen.

 Connected Retail Incubator (CRI) van POPAI France is een structuur, ontworpen voor 
start-ups die zijn gespecialiseerd in netwerksystemen voor retail, distributie en de 
digitale evolutie van point of sale-marketing.

https://www.fevad.com/
https://stationf.co/
https://www.lookforwardproject.com/
https://www.plugandplaytechcenter.com/
https://www.ecommerce-nation.fr/
https://www.popai.fr/
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BEURZEN IN FRANKRIJK
Onderstaande beurzen uit de e-commercesector kunnen interessant voor u zijn:

Viva Technology 
Europa’s grootste start-up- en tech-evenement
Volgende editie: 15-18 juni 2022
Locatie: Parijs

Paris Retail Week
Grootste evenement in Europa voor het hele retail-ecosysteem
5 expositiezones: IT voor e-commerce, logistiek, marketing, retail tech en betaaloplos-
singen
Volgende editie: 20-22 september 2022
Locatie: Parijs

Retail Days
2 dagen met 100 brandmanagers en directeuren in 5-sterrenhotel 
Een-op-eenvergaderprogramma, 10 workshops, 3 zakenmaaltijden en 1 galadiner
Volgende editie: 4-5 oktober 2022
Locatie: Deauville

Connect Lille 
E-commerce retail evenement met toonaangevende sprekers, retailers en experts
4 thema’s: mvo, technologie, e-commerce en omnichannel
Volgende editie: 16-17 november 2022
Locatie: Rijsel

Tech for Retail
Europese beurs voor innovatieve retail
Volgende editie: 28-29 november 2022
Locatie: Parijs

One-to-One Retail E-commerce 
E-commerce retailevenement met 2.000 experts in retail e-commerce
Bespreking van actuele e-commerce-problemen, 7.000 afspraken
Volgende editie: 14-16 maart 2023 
Locatie: Monaco

https://vivatechnology.com/?ca=FPP8JBH8
https://www.parisretailweek.com/
https://www.republikgroup-retail.fr/retail-days
https://www.connectlille.fr/
https://www.techforretail.com/
https://en.one-to-one-monaco.com/
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LOKALE E-COMMERCESPELERS IN HAUTS-DE-FRANCE
In onderstaande lijst ziet u de bedrijven die zich lokaal hebben gevestigd in Hauts-de-France:

Bron: EcommerceDB. Eigen weergave.

Businessmodel B2c B2c B2c B2c

Hoofdkantoor Croix Lezennes Roubaix Tourcoing

Hoofdcategorie Voedsel & 
Persoonlijke 
verzorging

Speelgoed, 
Hobby & DIY

Mode Speelgoed, 
Hobby & DIY

Wereldranglijst #125 #217 #380 #1.292

Rang in categorie in Frankrijk 4 3 8 44

Aandeel van categorie 5,1% 3,6% 1,3% 0,4%

Globale nettoverkopen in 2021  
(in 100 miljoen euro)

€1.090m €620,8m €392,8m €95,7m

Nettoverkopen 2021 in Frankrijk 
(in 100 miljoen euro)

€381,5m €422,1m €216m € 42,9m
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123fleurs 
Online boeketten 
Gevestigd in Roubaix 

123Roulement 
Industriële apparatuur 
Gevestigd in Fretin

3 Suisses 
Dames-, heren- en kindermode 
Meubilair, huishoudlinnen & decoratie 
Opgericht in Roubaix, 
Hoofdvestiging in Villeneuve-d’Ascq

Afibel 
Damesmode 
Gevestigd in Villeneuve-d’Ascq

Aquarelle  
Online boeketten 
Gevestigd in Brasseuse 

Ankorstore 
B2b-marktplaats 
Gevestigd in Rijsel

Becquet 
Huishoudlinnen en decoratie 
Gevestigd in La Chapelled’Armentières

Blancheporte 
Dames-, heren- en kindermode | Meubilair, 
huishoudlinnen & decoratie 
Gevestigd in Tourcoing

Boulanger 
Vrijetijdsbesteding, consumentenelektronica 
en huishoudelijke apparaten 
Opgericht in Rijsel 
Hoofdvestiging in Lesquin

Cyrillus-Vertbaudet 
Mode en decoratie 
Gevestigd in Tourcoing

D3T Distribution 
Motorgerelateerde producten 
Gevestigd in Carvin

Damart 
Dames-, heren- en kindermode | Meubilair, 
huishoudlinnen & decoratie 
Opgericht en hoofdvestiging in Roubaix 
Nederlands bedrijf

Decathlon  
Sportmateriaal, sportkleding en schoenen 
Opgericht in Rijsel 
Hoofdvestiging in Villeneuve-d’Ascq

DTLM 
Huishoudlinnen 
Gevestigd in Wattrelos

HappyChic 
Herenkleding 
Gevestigd in Roubaix

ID Kids 
Kinder- en dameskleding | Kinderspeelgoed | 
Babyproducten 
Gevestigd in Roubaix

Innov’Axe 
Producten voor exterieur  
(tuinen, terrassen etc.) 
Gevestigd in Neuville-en-Ferrain

Kalisign 
Led-borden 
Hoofdkantoor in Rijsel

Kiabi 
Dames-, heren- en kindermode 
Gevestigd in Hem

Le Colonel Moutarde 
Vlinderdasspecialist 
Hoofdkantoor in Rijsel

Leroy merlin 
Doe-het-zelf- en tuinartikelen 
Opgericht in Nœux-les-Mines 
Hoofdvestiging in Lezennes, Rijsel

Lyreco 
Kantoorbenodigdheden en werkplekdiensten 
Opgericht in Valenciennes 
Hoofdvestiging in Marly

Movitex (Daxon) 
Dames- en herenkleding | Huishoudlinnen, 
decoratie & keukenbenodigdheden 
Hoofdkantoor in Villeneuve-d’Ascq

Nocibé 
Cosmetica en parfum 
Opgericht in Rijsel 
Hoofdvestiging in Villeneuve-d’Ascq

Norauto  
Opgericht in Rijsel 
Hoofdvestiging in Sainghin-en-Mélantois

Picnic 
Online supermarkt die boodschappen aan 
huis brengt 
Gevestigd in Fretin

PicWicToys 
Spelletjes en speelgoed 
Gevestigd in Villeneuve d’Ascq

Promod 
Dameskleding 
Gevestigd in Marcq-en-Barouel

Saint Maclou 
Decoratie van vloeren, wanden en ramen 
Opgericht en hoofdkantoor in Wattrelos

Saveur Bière 
Franse leider op de online biermarkt 
Gevestigd in Fretin

123fleurs
3 Suisses
Damart
HappyChic
ID Kids

Blancheporte
Cyrillus-Vertbaudet

Innov’AxeKiabi

DTLM
Saint Maclou

Promod 

123Roulement
Norauto

Afibel
Ankorstore
Boulanger
Decathlon
Kalisign
Le Colonel Moutarde
Leroy merlin
Nocibé
Picnic
PicWicToys
Saveur Bière 
Movitex (Daxon)

Becquet Lyreco

D3T Distribution

PARIJS

Aquarelle

https://www.123fleurs.com/
https://www.123roulement.com/
https://www.3suisses.fr/
http://www.afibel.com/fr/
https://www.aquarelle.com/shop/home
https://www.ankorstore.com/
https://www.becquet.fr/
https://www.blancheporte.fr/#modalOpen
https://www.boulanger.com/
https://www.vertbaudet.fr/
https://www.motoblouz.com/
https://www.damart.fr/
https://www.decathlon.fr/
https://www.dtlm.fr/
http://www.happychicgroup.com/
https://www.idkids.fr/
https://www.innovaxe.fr/
http://www.kalisign.com/
https://www.kiabi.com/
https://www.lecolonel.com/en/
https://www.leroymerlin.fr/
https://lyreco.com/group/
http://www.movitex.com/
https://www.nocibe.fr/
https://www.norauto.fr/
https://picnic.app/fr/
https://www.picwictoys.com/
https://www.promod.fr/fr-fr/
https://www.saint-maclou.com/
https://www.saveur-biere.com/fr/
https://www.123fleurs.com/
https://www.123fleurs.com/
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BELANGRIJKSTE E-COMMERCESPELERS IN NOORD-FRANKRIJK

Kleding

Platformen

Supermarkten & 
warenhuizen

Meubels & 
decoratie

Technologie

Doe-het-zelf

Reizen &  
accommodaties

Auto’s

Cosmetica

Speelgoed

https://www.auchan.fr/
https://www.carrefour.fr/
https://www.darty.com/
https://www.e.leclerc/
https://www.fnac.com/
https://www.amazon.fr/
https://www.ankorstore.com/
https://fr.shopping.rakuten.com/?t=7051&gclid=CjwKCAjwsJ6TBhAIEiwAfl4TWOEPEl6UuYDzqYGj2cY-xbmcN7_L1jQ1Ae00FM5wIlWKiNuEIQDiSRoCwmAQAvD_BwE
https://www.veepee.fr/gr/home/default
https://www.showroomprive.com/
https://www.3suisses.fr/
https://www.bonprix.fr/
https://www.camaieu.fr/
https://www.laredoute.fr/
https://www.columbia.com/
https://www.damart.fr/
https://www.decathlon.fr/
https://www.morgandetoi.be/fr_BE/accueil/
https://www.okaidi.fr/
https://www.kiabi.com/
https://www.alinea.com/
https://www.ikea.com/
https://www.gifi.fr/
https://www.saint-maclou.com/
https://www.cdiscount.com/
https://www.conrad.fr/
https://www.ldlc.com/fr-be/?origin=www.ldlc.com
https://fr-new.ingrammicro.com/Site/home
https://www.rueducommerce.fr/
https://www.bigben.fr/
https://www.boulanger.com/
https://www.brother.fr/
https://www.leroymerlin.fr/
https://www.babyliss.com/be-fr/accueil/
https://www.manomano.fr/
https://www.manomano.fr/
https://www.egencia.fr/fr/
https://www.sncf-connect.com/en-en/?redirect=yes&origin=nl_be
https://www.booking.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.norauto.fr/-cms-norauto.com.html
https://www.michelin.fr/
https://shop.mercedes-benz.com/fr-fr/marketplace/accessory/category-overview
https://www.sephora.fr/
https://www.nocibe.fr/
https://www.joueclub.fr/
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DE MARKTTOETREDING IN FRANKRIJK

Levering en retourbeleid
 
In Frankrijk gelden enkele verplichtingen van de Hamon-wet die van toepassing zijn op de levering: 
levertijden, de gevolgen van overschrijding van die termijn en de verantwoordelijkheid van de  
e-handelaar. 
 
De e-handelaar is verplicht om aan de consument de datum of termijn mee te delen waarbinnen hij 
zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de dienst uit te voeren. Bij gebrek aan een indicatie of 
overeenstemming over de leveringsdatum, moet de handelaar de goederen bezorgen of de dienst uit-
voeren zonder ongerechtvaardigde vertraging en uiterlijk dertig dagen na het sluiten van het contract. 
 
Voldoet de handelaar niet aan zijn leveringsverplichting op de datum of aan het einde van de gestelde 
termijn of, bij gebrek daaraan, uiterlijk dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst? Dan kan  
de consument de handelaar gelasten om de levering of dienst binnen een redelijke extra termijn te 
verlenen. Als de handelaar niet binnen deze termijn heeft voldaan aan de overeenkomst, dan kan de 
consument de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief met bericht van ontvangst of schrif-
telijk op een andere duurzame gegevensdrager. De consument kan de overeenkomst echter ontbinden 
zonder de handelaar een extra termijn te geven wanneer de leveringsdatum van de goederen een 
essentiële voorwaarde van de overeenkomst was. 
 
Wanneer de overeenkomst wegens te late levering wordt ontbonden, moet de professional de  
consument alle betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de datum  
waarop de overeenkomst werd ontbonden. (CGV Expert, 2020)
 
Volgens diezelfde Hamon-wet zijn de retourkosten voor rekening van de koper, tenzij de verkoper ze 
voor zichzelf neemt of als hij heeft nagelaten in zijn retourvoorwaarden op te nemen dat de kosten 
voor rekening van de consument komen. De Hamon-wet staat een korting toe wanneer het geretour-
neerde product te veel is geprobeerd. Het is verplicht om een retourformulier aan de klant te bezorgen. 
(Flore Fauconnier, 2014)
 
Daarnaast verwijzen we ook naar de Franse e-commercewetgeving ‘la loi Châtel’. Volgens deze wet  
heeft de consument het recht om een aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst te retourneren  
zonder zijn beslissing te motiveren. Als onderdeel van deze wet heeft de consument recht op een  
vergoeding binnen de 14 dagen. Het is niettemin mogelijk om de transactie met een ander betaalmiddel 
uit te voeren, mits akkoord van de koper en er geen extra kosten aan verbonden zijn. De Châtel-wet 
verbiedt het terugbetalen van een aankoop in de vorm van een tegoedbon of een cadeaubon (tenzij  
de toestemming van de klant werd verkregen). 
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Btw
Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor e-commerce. U hoeft niet langer in elk EU-land  
afzonderlijk btw te betalen dankzij de nieuwe vereenvoudigde btw-aangifte en verminderingsdrempel 
via het éénloketsysteem – ook wel One Stop Shop-regeling of OSS genoemd. 
 
Zodra u in andere EU-landen een totale omzet van meer dan 10.000 euro per jaar bereikt, moet u het 
btw-tarief van het EU-land van uw klant berekenen en ook in dat EU-land btw-aangifte doen. Er wordt 
echter een uitzondering gemaakt voor micro-ondernemingen die slechts in beperkte mate afstands- 
verkopen verrichten en gevestigd zijn in een lidstaat. Indien verkopen aan buitenlandse particulieren 
binnen de EU in het lopende en voorgaande kalenderjaar minder dan 10.000 euro bedragen, dan  
worden deze verkopen belast in de lidstaat van waaruit de goederen worden verzonden. (Federale 
Overheidsdienst Financiën, 2021)

Details van de geldende btw-tarieven in Frankrijk:

De ‘taxe sur la valeur ajoutée’ (TVA), kent net zoals de btw in België een basistarief (20%) met daarnaast 
een aantal uitzonderingen. (My Global Dreams, 2022)

Ministère de l’économie des finances et de la relance, 2021. Eigen weergave.

Meest gebruikte betalingsdiensten

Hoewel diverse betaalmethodes mogelijk zijn, betalen de Fransen het liefst met een bankkaart (54%). 
De meest gebruikte zijn Carte Bleue, Visa, Mastercard. Toch komen elektronische en mobiele betalin-
gen steeds vaker voor in Frankrijk. Dit is te verklaren door de huidige wereldsituatie. Elektronische en 
mobiele betalingen zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp 
in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat PayPal ver boven zijn 
concurrenten. 

Bancontact, Amazon Pay. ECommerceDB, 2022

20% 10% 5,5% 2,1%
standaardtarief,  

voor het merendeel  
van de verkopen van 
goederen en diensten

onbewerkte landbouw-
producten, verbouwingen, 

bepaalde logementen, 
sommige toegangstickets, 
openbaar vervoer, afval-
verwerking en horeca

heel beperkt: (terugbetaal-
de) medicijnen, slachtvee, 

persdrukwerk …

voeding, gas en  
elektriciteit, boeken,  

cinematickets, installaties 
hernieuwbare energie, 

isolatiewerken, bepaalde 
importen en leveringen 

van kunstwerken …

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 

  
   

 

Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen 
om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  
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Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen om Carte 
Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire creditcard in 
Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt.

Transportfirma’s

Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken hoe 
consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen. In Frankrijk gaat het grootste deel van de 
bezorgmarkt naar La Poste. Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost en DPD Group is  
La Poste goed voor 68% van het transport. Chronopost en Mondial Relay volgen op de tweede en derde 
plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
ECommerceDB, 2022

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen te  
ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk hebben dan 
ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze. 

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 
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om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  
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Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 
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creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  
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en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
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La Poste 
 

 

DPD Group 
 

 

Colissimo 
 

 

FedEx 
 

 
 

Mondial relay 
 

 

UPS 
 

 
 

GLS 
 

 

DHL 
 

 
 
 

Albert Transport 
 

 

§Cap Express 
 

 

Chronopost 

 

Ciblex 
 

 
 

 
Distr Xpress 

 

 

France Express 
(Geodis) 

 

 

HK Courses 
 

 
 

NIL Transport 

 

Perceval Express 
 

Reseau Express 
 

Supplygroup 
 
 

Transport 2000 
 

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 

  
   

 

Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen 
om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  

La Poste 
 

 

DPD Group 
 

 

Colissimo 
 

 

FedEx 
 

 
 

Mondial relay 
 

 

UPS 
 

 
 

GLS 
 

 

DHL 
 

 
 
 

Albert Transport 
 

 

§Cap Express 
 

 

Chronopost 

 

Ciblex 
 

 
 

 
Distr Xpress 

 

 

France Express 
(Geodis) 

 

 

HK Courses 
 

 
 

NIL Transport 

 

Perceval Express 
 

Reseau Express 
 

Supplygroup 
 
 

Transport 2000 
   

 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 

  
   

 

Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen 
om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  

La Poste 
 

 

DPD Group 
 

 

Colissimo 
 

 

FedEx 
 

 
 

Mondial relay 
 

 

UPS 
 

 
 

GLS 
 

 

DHL 
 

 
 
 

Albert Transport 
 

 

§Cap Express 
 

 

Chronopost 

 

Ciblex 
 

 
 

 
Distr Xpress 

 

 

France Express 
(Geodis) 

 

 

HK Courses 
 

 
 

NIL Transport 

 

Perceval Express 
 

Reseau Express 
 

Supplygroup 
 
 

Transport 2000 
 

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 

  
   

 

Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen 
om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  

La Poste 
 

 

DPD Group 
 

 

Colissimo 
 

 

FedEx 
 

 
 

Mondial relay 
 

 

UPS 
 

 
 

GLS 
 

 

DHL 
 

 
 
 

Albert Transport 
 

 

§Cap Express 
 

 

Chronopost 

 

Ciblex 
 

 
 

 
Distr Xpress 

 

 

France Express 
(Geodis) 

 

 

HK Courses 
 

 
 

NIL Transport 

 

Perceval Express 
 

Reseau Express 
 

Supplygroup 
 
 

Transport 2000 
 

zijn tijdens de coronapandemie verdrievoudigd. De meest gebruikte betalingsapp in Frankrijk is Lydia. (RetailX, 2021) Bij betalingen via digitale portemonnees staat 

Paypal ver boven zijn concurrentie (Bancontact, Amazon Pay). (ECommerceDB, 2022) 

  
   

 

Als u van plan bent om uw producten ook in Frankrijk te verkopen, kan u het best overwegen 
om Carte Bleue als betaalmethode in uw online winkel aan te bieden. Dat is de meest populaire 
creditcard in Frankrijk. Zo bereikt u het grootste deel van de Franse markt. 

Transportfirma’s 
Bij het overwegen van e-commercetrends in specifieke landen, is het van belang om te kijken 
hoe consumenten hun goederen ontvangen waarvoor ze betalen.	In Frankrijk gaat het grootste 
deel van de bezorgmarkt naar La Poste.	Met drie dochterondernemingen Colissimo, Chronopost 
en DPD Group is La Poste goed voor	68% van het transport.	Chronopost en Mondial Relay 
volgen op de tweede en derde plaats, met marktaandelen van respectievelijk 38% en 29%. 
(ECommerceDB, 2022) 

In de afgelopen jaren bleven kopers de voorkeur geven aan thuisbezorging om hun bestellingen 
te ontvangen, maar ze gebruikten ook veel meer click & collect. Online kopers in Frankrijk 
hebben dan ook hoge verwachtingen als het gaat om levertijden en keuze.  

La Poste 
 

 

DPD Group 
 

 

Colissimo 
 

 

FedEx 
 

 
 

Mondial relay 
 

 

UPS 
 

 
 

GLS 
 

 

DHL 
 

 
 
 

Albert Transport 
 

 

§Cap Express 
 

 

Chronopost 

 

Ciblex 
 

 
 

 
Distr Xpress 

 

 

France Express 
(Geodis) 

 

 

HK Courses 
 

 
 

NIL Transport 

 

Perceval Express 
 

Reseau Express 
 

Supplygroup 
 
 

Transport 2000 
 

https://www.laposte.fr/
https://www.dpd.com/fr/en/
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https://www.fedex.com/fr-fr/home.html
https://www.mondialrelay.fr/
https://www.ups.com/fr/fr/smallbusiness/home.page?
https://gls-group.com/FR/en/home
https://www.dhl.com/fr-fr/home.html
https://www.albert-transport.fr/
https://www.cap-express.fr/
https://www.chronopost.fr/fr#/step-home
https://ciblex.eu/
https://www.distr-xpress.fr/
https://www.perceval-express.com/
https://www.reseau-express.fr/
https://supplygroup.fr/?lang=en
http://www.transports2000.com/
https://www.france-express.com/agence/59-lille
https://www.hkcourses.fr/FR/reseau/lille.html
https://niltransport.fr/
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Als u nog meer informatie over e-commerce zoekt, vindt u misschien uw gading in de andere  
e-commercestudies van Flanders Investment & Trade.

Of check onze gids Grensoverschrijdende e-commerce.

Volg ons op sociale netwerken

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen  
een beeld te vormen van de hierin behandelde materie. Deze marktstudie is met de grootste zorg 
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