
Toevoegen variabel product: 

(product met meerdere maten / kleuren e.d) 

Het toevoegen van een variabel product gaat als volgt: 

• Ga naar het onderdeel ‘Producten ’. 
• Kies voor de optie ‘Product toevoegen’. Er verschijnt een nieuw venster. 
• Op deze nieuwe pagina kunnen vervolgens de volgende producten worden 

toegevoegd:  
o Productnaam,  bij het veld productnaam. 
o Productbeschrijving , hier kan de volledige productbeschrijving 

geplaatst worden. (lange productomschrijving met alle details) 
o Categorieën , aan de rechterkant is het mogelijk om de gewenste 

categorieën aan te vinken waarin het product geplaatst moet worden. 
o Er kan ook een nieuwe categorie worden aangemaakt hier. 

Bij Product data moet zijn geselecteerd; VARIABEL P RODUCT 

o SKU, dit is het artikelnummer (geen verplicht veld) 
o Inventaris:  als je het vinkje [beheer voorraad?] aanklikt dan kan je hier 

de voorraad instellen , deze wordt dan automatisch bijgehouden als er 
een artikel verkocht wordt. 

o Normale prijs , de prijs van het product. Deze prijs kan inclusief of 
exclusief BTW zijn. Afhankelijk van de instellingen die elders gedaan 
kunnen worden. 

o Promotieprijs , de eventuele aanbiedingsprijs van het product. Als hier 
een prijs wordt ingevuld dan verschijnt het icoontje “sale” op het 
productplaatje. 

o Bij verzending zie je staat; Gewicht , het gewicht van het artikel. Dit is 
geen verplicht veld maar kan een rol spelen om de verzendkosten te 
berekenen. Ook kan je hier eventueel de afmetingen invullen mocht dat 
belangrijk zijn voor de verzending. 

o Attributen:  Hier moet je een omschrijving toevoegen van de variabele, 
bv Schoenmaat, Kledingmaat, Kleur  

o Binnen de attribuut moet je waarden toevoegen zoals maten , kleuren 
e.d. zie afbeelding. 

o  



o Variaties:    Bij variaties moet je van elke attribuut / variatie combinatie 
aangeven hoeveel de voorraad is en wat de prijs is. Als hier niets wordt 
ingevuld dan verschijnt deze variant niet in de keuzelijst. Dus 
schoenmaat 38 (schoenmaat =attribuut, 38=variatie) 

Vergeet dus niet dat je van elke kleur en / of maat  apart de voorraad moet 
invullen en de prijs.  

o Product Korte beschrijving , hier kan een korte beschrijving van het 
product worden toegevoegd. Deze omschrijving zie je later bij de knop 
voor de winkelwagen staan. 

• Het toevoegen van productfoto’s  kan via de uitgelichte afbeelding . Deze 
wordt in het overzicht weergegeven. Een uitgelichte afbeelding is in te stellen 
via de rechterkant van de pagina. > Als je op de link klikt dan kom je in een 
nieuw venster waarbij je kan kiezen tussen bestaande afbeeldingen op je 
website of waar je kan keizen voor [Bestanden uploaden].  Kies hiervoor als 



je fotos van je pc/laptop naar je website wilt verplaatsen. Als je dat eenmaal 
hebt gedaan klik dan op [productafbeelding instellen]. Dan ben je klaar met 
het toevoegen van een afbeelding voor je product. 

• Om te voorkomen dat de productfoto 2x te zien is als men op de product 
pagina is, kan men het beste ALLEEN een [uitgelichte afbeelding] plaatsen en 
geen foto toevoegen via [media]. 

• Het beste is om alleen VIERKANTE fotos  te plaatsen met een minimale 
afmeting van 800 x 800 pixels. (maximaal 1000 x 1000 pixels, mag ook groter 
maar heeft geen nut)  Uitleg om fotos te bewerken komt later aan bod. 

• Klik vervolgens op ‘Publiceren ’ (of op BIJWERKEN ) om het product 
daadwerkelijk in de webwinkel te plaatsen. (blauwe knop rechts op het 
scherm) 

 


