Materiaalsamenstelling voor kleding
Belang van materiaalgegevens voor kledingproducten
Door op de productpagina informatie over de materiaalsamenstelling van een kledingproduct te tonen, wordt het voor
klanten eenvoudiger een aankoopbeslissing te nemen. Door het materiaaltype aan te geven, zoals zijde of katoen, kunnen
klanten tevens hun zoekopdracht verfijnen op basis van hun materiaalvoorkeur en zo je producten vinden.
In de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten textielproducten correct worden geëtiketteerd. Ga naar onze Hulp-pagina voor
meer informatie over de geldende vereisten.

•

•

62% Polyester, 34% Wol, 4% Acryl

68% Polyester, 31% Katoen, 1% Elastaan

Correcte etikettering voor kleding
De materiaalsamenstelling moet worden aangegeven in de officiële taal van de betreffende Amazon-winkel.
Het % van elk type materiaal moet worden vermeld vóór de naam van het materiaal (bijv. 90% katoen, 10% zijde).
Voor textielproducten die uit verschillende typen vezels bestaan, moet het materiaaltype en percentage van al de
afzonderlijke vezels in aflopende volgorde worden aangegeven, gescheiden door een komma.
✓ De som van de afzonderlijke percentages in het veld moet gelijk zijn aan 100% (of een veelvoud van 100).
✓
✓
✓

Uitgebreide richtlijnen voor het kenmerk material_composition, inclusief definities en voorbeelden, vind je in de volgende
tabel.
Richtlijnen

Definitie

Voorbeelden juist versus onjuist

Geldige
materiaalwaar
den

Gebruik alleen materiaalwaarden die
in de lijst met geldige waarden staan
(zie de onderstaande lijst).

✓


90% Katoen, 10% Polyester
90% Katoen, 10% Polyestervezel

Aflopende
materialenvol
gorde

Als het product uit meerdere
materialen bestaat, moeten de
afzonderlijke materialen worden
aangegeven met het respectieve
percentage, en wel in aflopende
volgorde.

✓


70% Zijde, 25% Polyester, 5% Elastaan
5% Elastaan, 25% Polyester, 70% Zijde

Door komma
gescheiden

De afzonderlijke materialen moeten
van elkaar worden gescheiden door
een komma.

✓



96% Polyester, 4% Elastaan
96% Polyester 4% Elastaan
96% Polyester /4% Elastaan

Richtlijnen

Definitie

Voorbeelden juist versus onjuist

Taal

Alle waarden moeten worden
opgegeven in de officiële taal van de
betreffende Amazon-winkel.

✓


55% Katoen, 45% Elastaan
55% Cotton, 45% Elastane

Hoofd-/kleine
letters

Voor alle materialen geldt dat de
eerste letter met een hoofdletter
moet worden geschreven. De rest van
het woord moet worden geschreven
met kleine letters.

✓


55% Polyester, 45% Lyocell
55% POLYESTER, 45% LYOCELL

Afkortingen

Materialen moeten volledig worden
uitgeschreven. Er mogen geen
afkortingen worden gebruikt.

✓


55% Polyester, 25% Katoen, 20% Elastaan
55% Po, 25% Ka, 20% Ea

Spaties

Er mag geen spatie voor het symbool
% staan. Achter het symbool % moet
juist een spatie staan.

✓


96% Polyester, 4% Elastaan
96 % Polyester, 4 % Elastaan

Producten
met voering

Wanneer er (bij producten met
voering) sprake is van verschillende
materiaalsamenstellingen, moeten
deze worden gescheiden door een
puntkomma (;), en moet vóór elke
materiaalsamenstelling de
betreffende laag worden
aangegeven, gevolgd door een
dubbele punt (:).

✓

Buitenkant: 60% Katoen, 40% Polyester; Binnenkant: 96%
Polyamide, 4% Elastaan
Buitenkant: 100% Katoen; voering: 100% Zijde
60% Katoen, 40% Polyester, 96% Polyamide, 4% Elastaan
100% Katoen; voering 100% Zijde

✓



In de volgende tabel vind je voorbeelden van geldige waarden voor textielvezelnamen. Let op: dit materiaal is enkel voor
informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je
vragen hebt over de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Abaca
Alpaca
Angorageiten wol
Bever
Cashgorageit haar
Elastolefine
Guanaco haar
Jak haar
Kameel wol
Katoen
Lyocell
Otter
Polyester
Polyurethaan
Triacetaat
Vinylal
Leer

Voorbeelden van geldige waarden voor Amazon NL
Acetaat
Acryl
Alfa
Alpaca haar
Alpaca wol
Angorageit
Angorakonijn
Angorakonijnen haar
Angorakonijnen wol
Bever haar
Bever wol
Brem
Cashgorageiten wol
Chloorvezel
Cupro
Elastomulti-ester
Fluorvezel
Glasvezel
Guanaco wol
Henequen
Hennep
Jak wol
Jute
Kameel
Kapok
Kasjmiergeit
Kasjmiergeiten haar
Kokos
Lama
Lama haar
Maguey
Melamine
Modacryl
Otter haar
Otter wol
Polyamide of nylon
Polyetheen
Polyimide
Polylactide
Proteïne
Ramee
Sisal
Trivinyl
Vigogne
Vigogne haar
Viscose
Vlas (of linnen)
Wol
Kunstleer

Alginaat
Angorageiten haar
Aramide
Cashgorageit
Elastaan
Guanaco
Jak
Kameel haar
Kasjmiergeiten wol
Lama wol
Modal
Polycarbamide
Polypropeen
Sunn
Vigogne wol
Zijde

Als je de foutcodes voor type stof voor kleding voor andere Amazon-winkels wilt bekijken, klik je op de bijbehorende winkel hieronder:

UK

DE

FR

IT

ES

NL

SE

PL

CN
2

Type stof voor kleding
Foutcodes
Raadpleeg de volgende tabel voor een uitgebreide uitleg van foutcodes met geldige en ongeldige voorbeelden:
ONGELDIGE STRUCTUUR FABRIC_TYPE
De waarde van [fabric_type] is niet in de verwachte structuur (controleer komma's, spaties, percentage enz.).
✓ 100% Katoen
• De procentuele indicator wordt direct gevolgd door het procentteken, gevolgd
✓ 90% Katoen, 6% Polyamide, 4% Elastaan
door een spatie en de geldige stof met een hoofdletter.
✓ Buitenkant: 100% Katoen; Binnenkant: 96%
• Vezels (polyamide, elastaan) worden gescheiden door een komma.
Polyamide, 4% Elastaan
• Indicator stoflaag (binnen, buiten) wordt gevolgd door een dubbele punt,
gevolgd door een spatie.
• Stoflagen (binnen, buiten) worden gescheiden door een puntkomma, gevolgd
door een spatie.
ONGELDIG PERCENTAGE-INDELING MATERIAAL FABRIC_TYPE
Het percentage [vezelnaam] indicator mag niet meer dan 3 decimalen bevatten.
✓ 55% Polyamide, 45% Wol
• Gebruik maximaal 3 decimale getallen (bijv. 54.5%, 44.5%, 95.82% enz.).
✓ 94.8% Polyamide, 5.2% Elastaan
ONTBREKEND MATERIAALPERCENTAGE FABRIC_TYPE
De waarde van [fabric_type] bevat geen procentuele indicator.
✓ 100% Katoen
• Geef altijd het percentage stofsamenstelling aan (100%, 55% etc.).
✓ 55% Viscose, 45% linnen
• De procentuele indicator wordt direct gevolgd door het procentteken, daarna
gevolgd door een spatie en de geldige vezelstof met een hoofdletter.
ONGELDIGE MATERIAALVOLGORDE FABRIC_TYPE
Stoffen moeten in aflopende volgorde van percentages worden gesorteerd.
✓ 70% Zijde, 25% Viscose, 5% Linnen
• Het percentage stofsamenstelling moet in aflopende volgorde worden vermeld
✓ 90% Polyester, 10% Polyamide
(van groot naar klein).
ONGELDIGE TOTAALSOM FABRIC_TYPE
De percentages van elke stof of binnen elke laag bedragen samen niet 100%.
✓ 90% Katoen, 6% Polyamide, 4% Elastaan
• Zorg ervoor dat de som van de percentages gelijk is aan 100%.
✓ Buitenkant: 60% Katoen, 40% Polyester;
• Zorg er bij meerdere lagen voor dat de som van percentages gelijk is aan
binnenkant: 96% Polyamide, 4% Elastaan
veelvouden van 100%, d.w.z. 200% in het geval van 2 lagen, 300% in het geval
van 3 lagen enz.).
ONGELDIG MATERIAAL FABRIC_TYPE
De gebruikte waarde [vezelnaam] is geen geldige waarde.
✓ 50% Katoen, 20% Wol, 30% Polyester
•
✓ 55% Polyamide, 25% Katoen, 20% Elastaan
•
•

Gebruik geen afkortingen van vezels (bijv. 55% Pa, 25% Co, 20% Ea).
Gebruik geen uitgebreide beschrijvingen van vezels (bijv. 50% biologisch gekamd
ringgesponnen katoen).
Bekijk voor meer informatie de geldige waarden voor Amazon-winkels in de EU
in 'Andere bronnen' hieronder.

De stofnaam mag niet de scheidingstekens ';' ':' ',' en '%' bevatten buiten de verwachte structuur.

Andere bronnen
Hulppagina Sellercentral
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