
Naamgeving van het gegevensbestand om in de Lister te importeren

Belangrijk! De volgorde van de kolommen moet worden gehandhaafd: er mag geen kolom worden verwijderd of omgekeerd!

Voor een Excel bestand (.xls of .xlxs): de cel ‘A1’ moet “DELCAMPE LISTER XLS FILE VERSION 4.0” bevatten

Voor een CSV bestand (.csv): de cel ‘A1’ moet “DELCAMPE LISTER CSV FILE VERSION 4.0” bevatten

Regel ‘2’ moet de veldnamen bevatten, verdeeld in de verschillende kolommen zoals hieronder verduidelijkt:

Kolom veldnaam verplicht * formaat detail

voorbeeld 1

(opbod)

voorbeeld 2

(vaste prijs)

A website visibility *

NET, FR, BE, CA, CH, DE, AT, ES, IT, 

GB, NL, US of AU

De nationale website (naast de internationale website .net) kiezen waarop het voorwerp 

zal worden weergegeven FR BE

B category_id *

nummer dat overeenkomt met het 

categorienummer

De ID van de categorie invoeren

(zie https://www.delcampe.net/nl/collections/category-id) 1306 1306

C title * max. 120 tekens (zonder html) De titel van het voorwerp invoeren

Nr. 37, 5 nl rood bruin 

langw licht ANTWERPEN

Nr. 37, 5 nl rood bruin 

langw licht ANTWERPEN

D description * mag html bevatten De beschrijving van het voorwerp Gecentreerd Gecentreerd

E personal_reference max. 20 tekens Geef uw persoonlijke referentie (rangschikking, bestelnummer, ...) - niet verplicht 004727 004727

F currency * EUR, USD, GBP, CHF, CAD of AUD

Kies de valuta waarin het voorwerp zal worden weergegeven (de valuta moet consistent 

zijn met de gekozen nationale website (EUR voor Frankrijk, België, ..., CHF voor Zwitserland, 

CAD voor Canada, ...) EUR EUR

G selling_type * bid, fixed_price Voer 'bid' in voor verkoop per opbod of 'fixed_price’ voor verkoop aan vaste prijs bid fixed_price

H price * min. 0,01 / max. 999999 Voer de verkoopprijs in** 400.00 400,00

I initial_quantity * voor verkoop aan vaste prijs min. 1 / max. 50000

Geef de hoeveelheid beschikbare voorwerpen op - in het geval van verkoop aan vaste prijs! 

Laat leeg in het geval van een verkoop ‘per opbod’ 1

J minimum_bid_step * voor verkoop per opbod min. 0,01

Voer de biedingsverhoging in

 ! Laat leeg in het geval van een verkoop ‘aan vaste prijs’ 5.00

K renew_duration * in het geval van verlengingen 7, 10, 14, 21, 28 Kies de duur van de verlengingen 14 21

L renew_total_count * 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 10, 99 Voer het aantal verlengingen in (99 komt over een met “tot het voorwerp is verkocht”) 2 99

M lister_sale_end_time * uu:mm Voer het einduur van de verkoop in 18:15 18:15

N lister_sale_end_day *

0 = niet van toepassing

1 = maandag

2 = dinsdag

3 = woensdag

4 = donderdag

5 = vrijdag

6 = zaterdag

7 = zondag

Voer het cijfer in dat overeenkomt met de dag waarop de verkoop moet worden afgesloten.

De dag van de afsluiting van de verkoop zal de dag zijn die door dit cijfer wordt 

gedefinieerd, gecombineerd met de duur van de verlenging. 7 7

O option_last_minute_extension * Y, N

Betalende optie  'Uitbreiding laatste minuut’ - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) Y N

R option_anonymous_buyer * Y, N

Betalende optie 'Privéverkoop' - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) Y Y

S option_strong_title * Y, N

Betalende optie 'Titel in het vet' - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) N N

T option_background_color * Y, N

Betalende optie 'Achtergrondkleur' - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) N N

U option_border_color * Y, N

Betalende optie 'Randkleur’ - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) N N



V option_list_promotion * Y, N

"betalende optie 'weergave bovenaan de lijst' - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html)"

-- NIET SELECTEREN ALS DE OPTIE ‘WELKOMSTPAGINA’ IS GESELECTEERD! Y N

W option_homepage_promotion * N, Y

"betalende optie 'Welkomstpagina' - selecteer Y (ja) of N (nee)

(zie tarief: https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html)"

-- NIET SELECTEREN ALS DE OPTIE ‘WEERGAVE BOVENAAN DE LIJST’ IS GESELECTEERD! N Y

P has_renewable_options * Y, N

Behoud de opties tijdens de verlengingen -selecteer Y (ja) of N (nee) (zie tarief: 

https://www.delcampe.net/nl/tarifs.html) Y N

X lister_status // //

Niet invullen - wordt automatisch ingevuld bij export vanuit de Lister of door de 

bestandsconversie van de “oude versie”

Y lister_creation_date // //

Niet invullen - wordt automatisch ingevuld bij export vanuit de Lister of door de 

bestandsconversie van de “oude versie”

Z lister_sending_date // //

Niet invullen - wordt automatisch ingevuld bij export vanuit de Lister of door de 

bestandsconversie van de “oude versie”

AA lister_edit_date // //

Niet invullen - wordt automatisch ingevuld bij export vanuit de Lister of door de 

bestandsconversie van de “oude versie”

AB images pad naar de afbeelding(en)

geef de locatie van de afbeeldingen (tot 99 afbeeldingen) op uw harde schijf op.

Opgelet! De paden moeten worden geplakt en worden gescheiden door een “;” 

(puntkomma).
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voor een .csv bestand:schrijf uw prijzen (en verhogingen) met een "." (punt) als decimale scheiding, bv.: 5.36

voor een .xls of .xlsx bestand:schrijf uw prijzen (en verhogingen) met een "." (punt) of "," (komma) als decimale scheiding, bv. : 5,36


