
FABELS DE WERELD 
UIT HELPEN

Wish is een Chinees bedrijf

Wish is een Amerikaans bedrijf dat is opgericht en 
gevestigd in San Francisco, met filialen over de hele 
wereld.
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Wish betaalt winkeliers alleen in USD

Wish-winkeliers kunnen betaling desgewenst in tal van 
lokale valuta's ontvangen, waaronder EUR, GBP en CAD. 
Lees hier meer over alle lokale valuta's die we 
ondersteunen.

Aanmelden bij Wish kost geld

Aanmelden, een online winkel maken en producten 
vermelden, het is helemaal gratis! Wish brengt alleen 
een omzetaandeel in rekening. Verder bieden we 
opties om unieke promotionele en logistieke diensten 
aan te schaffen.  

Gratis aanmelden
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Wish is alleen bedoeld voor tweederangs 
artikelen

Wish hanteert strenge beleidsregels die de verkoop verbieden van 
producten die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. 
We zetten ons in om authentieke merken te helpen groeien op ons 
platform door voorraad van merkproducten en geautoriseerde 
verkopers onder de aandacht te brengen. Er zijn méér dan 1 
miljoen betrouwbare authentieke merkartikelen te koop op Wish 
en er komen voortdurend meer artikelen bij.
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Mijn producten worden niet door 
Wish-klanten gekocht, gezien de 
demografische gegevens

Wish heeft wereldwijd 60 miljoen maandelijks actieve 
gebruikers.¹ Er is een klant voor ieder product op Wish, ook 
voor luxe producten. Populaire artikelen die voor hogere 
prijspunten worden verkocht op Wish, zijn elektronica, luxe 
parfums en high-end kleding.
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Wish-producten komen te laat of 
helemaal niet aan of zijn niet zoals 
beschreven

Op Wish worden elke dag 1,7 miljoen artikelen in meer dan 60 
landen verkocht.² Om snelle levering mogelijk te maken en de 
klanttevredenheid te verhogen biedt Wish meerdere opties 
voor bevestiging van verzending en levering. Alle bestellingen 
moeten worden verzonden met trackingnummers. Ook krijgen 
winkeliers die klanten een positieve ervaring bieden, extra 
voordelen en promotie op Wish.

¹Bron: ContextLogic, Inc., formulier 10-Q (gegevens per derde kwartaal 2021) ²Bron: 
ContextLogic Inc., formulier 10-K, 20 november 2020 (gegevens per 31-12-2020) 



