
Voor consumenten

APP kosteloos te downloaden en meteen te gebruiken, geen registratie, u bent 
volledig anoniem en kan zelf bepalen waar u geïnformeerd over wilt worden

Voor uitgebreide uitleg over RegisterQR zie www.registerqr.eu
Hierop kan je ook youtube video’s bekijken over de diverse functionaliteiten van 
deze marketingtool 

In deze strip wordt een uitleg gegeven over de werking van RegisterQR. 
De uitleg wordt gegeven aan de hand van een voorbeeld voor een bakker 
waarbij de uitleg ook kan gelden voor alle andere marktsegmenten zoals een 
slager, een fietsenhandelaar, een nagelstudio, een tandartsenpraktijk, een 
makelaarskantoor, etc. maar ook voor verenigingen, onderwijsinstellingen, 
musea's, etc.



Goedemorgen 
Mevrouw

Oh! Maar is dat dan 
niet moeilijk en kost 
dat dan niet veel?

Oh! Maar is dat dan 
niet moeilijk en kost 
dat dan niet veel?

Ok, dat is goed. Ik stuur 
je wel naar mijn man 
toe, leg het hem maar 
even uit want dan heeft 
hij ook wat te doen  
Loop maar even naar 
achteren.

Daarom laat ik het jou nu zien hoe 
het werkt en dat je verbaasd zal 
staan over hoe eenvoudig, snel en 
handig deze pushberichten service 
is. Eerst gaan we een account 
aanmaken zodat je voor 10 dagen, 
zonder enige verplichting, de 
applicatie uitproberen kan.

Goedemorgen Fientje, Ik ben Jan en ben  
benieuwd of dit echt wel zo’n handige 
applicatie is als jij zegt want voor € 3,- per 
maand zal het wel niks zijn!

Goedemorgen, ik 
ben Fientje.

Het is zeer eenvoudig, iedereen 
kan het en het kost voor een 
bedrijf maar € 3,- per maand!!
De klanten kunnen de APP gratis 
downloaden vanuit de APP store 
en Google Play. Het aanmelden 
is een ‘fluitje van een cent’, Ik 
heb nu wel even tijd en kan je 
wel laten zien zien hoe het moet.

Goedemorgen 
Bakker Jannie.

Nee maar binnenkort 
bakken wij ze weer. Als u 
mij uw telefoonnummer of 
emailadres afgeeft dan zal 
ik u laten weten zodra 
deze weer aanwezig zijn

Hebben jullie die heerlijke 
worstenbroodjes alweer
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Ok, ik laat me 
verrassen!

De mail komt 
al binnen!

Gelukt! Ik krijg nu een melding 
‘Vul accountgegevens aan’. Ik 
zie aan de linkerkant de 
menunaam ‘Account’ staan’’.
Wacht ff, ik open dit scherm nu.
Ah ik zie het al ik moet mijn 
adresgegevens nog opgeven

Ik heb de wijzigingen opgeslagen.
Ik zie onderaan staan 'Weergeven 
plaats in APP' en 'Weergeven 
adres in APP'  Ik vink ze beide 
maar aan zodat de klanten kunnen 
zien waar wij gevestigd zijn.
Ik geef ook even ook korte 
beschrijving van ons bedrijf op

Geef in een webbrowser in 
www.registerqr.eu De website 
wordt weergegeven met veel 
tekst waaronder praktijk- 
voorbeelden en YouTube 
uitleg video’s. Dit kan je 
allemaal later nog eens rustig 
nalezen maar neem maar van 
mij aan dat nadat ik je heb 
laten zien hoe het werkt, je 
het dan al helemaal begrijpt.

Scroll helemaal naar onderen 
en geef jouw bedrijfsnaam in 
dus ‘Bakker Jannie & Jan’
Selecteer het land, in dit geval 
‘The Netherlands’ immers 
RegisterQR wordt wereldwijd 
gebruikt. Geef jouw emailadres 
in, hierop ontvang  je het 
wachtwoord om mee in te 
kunnen loggen, jouw email is 
de loginnaam. Klik op 
Aanmelden

Ok, dat is lekker snel!  
Ga weer naar 
www.registerqr.eu, scroll 
naar beneden en klik op 
‘Heb je al een account? 
klik hier’ Login met jouw 
email adres en het 
wachtwoord die je zojuist in 
het emailbericht ontvangen 
hebt. Je komt dan in het 
dashboard terecht

Nadat je de adresgegevens hebt ingevuld, sla dan 
eerst deze wijzigingen op. De adresgegevens zijn 
straks nodig voor de factuurgegevens als je besluit 
om na de proefperiode van 10 dagen een 
abonnement af te nemen.

Ja, dat lijkt mij inderdaad wel 
handig. Vanuit de APP 
kunnen ze de omschrijving 
en adresgegevens dan ook 
opvragen.
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Zie je! Binnen 1 minuut heb ik de APP geïnstalleerd op mijn smartphone. Ik hoef 
geen enkel contactgegeven zoals telefoonnummer of e-mailadres op te geven. Ik 
ben volledig anoniem, Ik open het scherm ‘Selecties’ in de APP en zoek jullie 
bedrijf op en geef in ‘bakker jann’ ,,, ah ik zie jullie bedrijf al staan de lijst.
Als ik op jullie naam klikt dan worden de detailgegevens van jullie bedrijf 
weergegeven waaronder de adresgegevens omdat je zojuist in het dashboard bij de 
accountgegevens hebt aangegeven dat deze getoond mochten worden in de APP.

Ik selecteer jullie bedrijf nu door deze aan te vinken en ‘klaar is kees’ of in dit geval 
Fientje.       Ik kan nu pushberichten van jullie op deze smartphone ontvangen.

Ik kijk meteen ff op mijn smartphone want jouw bedrijf moet ik nu kunnen 
selecteren vanuit de APP, om pushberichten van jullie te kunnen ontvangen op 
deze smartphone.

Oeps ik zie dat ik de APP registerqr nog niet op deze smartphone heb 
geïnstalleerd maar alleen nog maar op mijn Samsung tablet vanuIt Google Play 
omdat het een Android besturingssysteem heeft. Sorry maar dat interesseert 
jou natuurlijk niets 

Een momentje, ik heb een iPhone dus installeer ik de APP vanuit de APP store. 
Ik typ in: registerqr en ah daar wordt ie al weergegeven. Er wordt nu gevraagd 
of ik de camera door deze APP wil laten gebruiken, ik selecteer JA omdat je 
ook vanuit de APP een QR code kan scannen om te registreren maar deze 
handige optie laat ik jou en Jannie straks nog wel even zien.

Er wordt ook gevraagd of ik notificaties vanuit deze APP wil ontvangen. Ik 
kies uiteraard JA immers anders ontvang ik ook niet meteen een bericht op mijn 
smartphone wanneer er een pushbericht door een bedrijf verstuurd wordt maar 
kan ik deze alleen maar vanuit het Notificatie scherm in de APP opvragen.

Ja dat willen wij natuurlijk wel.

Ik heb erop geklikt en zie nu de knoppen ‘Verwijderen uit de APP selectie ‘ en 
‘Verwijderen uit de APP selectie en uit de registratie’ staan.

Ah.. handig, ik kan dus altijd ons bedrijf uit de APP verwijderen en eventueel, als 
wij, bijv. voorlopig helemaal geen pushberichten meer willen sturen, dan kan ik 
ook de registraties verwijderen bij alle smartphones etc, die ons bedrijf al 
geselecteerd hadden voor het ontvangen van pushberichten van ons.

Je ziet ook de knop ‘Toevoegen aan APP 
selectie’ staan, Als je hierop klikt dan 
kunnen klanten en overig publiek jouw bedrijf 
ook selecteren in de APP voor het ontvangen 
van Pushberichten van jullie
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Dan ga ik nu mijn eerste pushbericht 
versturen. Tot nu toe is het aanmelden snel en 
soepel verlopen… so far so good.
Ik ben nog steeds ingelogd in het dashboard 
en zie dat ik voor ‘specifieke/qr codes’ een 
pushbericht kan opstellen en voor ‘Algemene’ 
berichten. 

Ok, ik klik op de menunaam ‘Pushberichten Algemeen’. Ik 
zie dat ik meteen een bericht kan ingeven… hmm als ik ‘rich’ 
push aanvink dan  kan ik ook een afbeelding kiezen en 

� � � �emoticons als   ,  ,  ,  opnemen. Ik kan uit 
honderden emoticons kiezen. da’s mooi!. Ik kan ook meteen 
zien hoeveel tekens van de 178,  ik nog in kan geven voor 
het bericht.

Ik heb op ‘verzenden’ geklikt en zie 
dat er wordt weergegeven ‘Aantal 
ontvangers: 1’ Dat klopt natuurlijk 
ook wel want jij de bent nog maar de 
enige die ons bedrijf hebt 
geselecteerd in de APP.

Wow! Eigenlijk best 
wel een goede 

applicatie en wat 
gemakkelijk allemaal!

Je hebt gelijk Fientje.. ben al bijna om. 
Laat mij nu maar eens zien hoe ik een 
specifiek onderdeel aanmaak waarop 
men zich vanuit de APP kan voor 
registreren zodat ze, indien ze dat 
aangeven, alleen hierover een 
pushbericht van zullen ontvangen, 
bijvoorbeeld voor ‘Worstenbroodjes’

Binnen 5 minuten heb je 
je aangemeld bij 
RegisterQR en al jouw 
eerste pushbericht 
verzonden! Fantastisch 
toch… ik zei het je 

Ja, zo kan je een pushbericht ‘mooi’ aankleden en 
zal deze altijd opvallen wanneer deze op het scherm 
van de smartphone of tablet wordt getoond. 
Klik maar op ‘verzenden’ en dan zal ik het bericht 
meteen op mijn smartphone ontvangen immers ik 
heb zojuist jullie bedrijf geselecteerd voor het 
ontvangen van pushberichten van jullie

Maak maar een pushbericht  voor ‘Algemeen’  
immers je hebt nog geen specificaties/ QR codes 
aangemaakt. Dat laat ik jou straks wel zien maar  
eerst laat ik je zien hoe eenvoudig het is om een 
pushbericht op te stellen en te verzenden. 

Binnen 3 seconden nadat je het bericht 
verstuurd hebt, heb ik het bericht al op 
mijn smartphone ontvangen!!!
Doordat er een afbeelding en een paar 
emoticons zijn opgenomen in het 
bericht, valt het bericht inderdaad 
meteen op en ben ik geneigd om het 
meteen te lezen. Het bericht wordt ook 
nog eens opgeslagen in de APP, in het 
scherm ‘Notificaties’ zodat ik het altijd 
ook nog eens opnieuw door kan lezen.
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Ik selecteer het menu ‘Specificaties/QR codes’ om een specifiek 
onderdeel aan te maken. Ik kies toevoegen  en geef de naam in 
van het specifieke onderdeel. In dit geval ‘Huisgemaakte 
worstenbroodjes’ Als omschrijving geef ik in ‘Hiermee ontvangt u 
onder andere informatie over wanneer er weer huisgemaakte 
worstenbroodjes te koop zijn in onze bakkerij.

Ik probeer het eerst zelf wel 
want volgens mij wijst het 
zichzelf wel uit en er wordt 
ook een duidelijk uitleg 
gegeven op dit scherm

Ik lees in de uitleg dat het onderdeel niet standaard in 
de APP opgenomen wordt om te kunnen worden 
geselecteerd maar dat je dit specifiek aan moet geven. 
Ik ga nu dus het specifieke onderdeel wijzigen en klik 
op de knop ‘Toevoegen aan APP selectie’ 
Ah ik zie dat ik daarna de optie krijg om dit specifieke 
onderdeel te verwijderen uit de APP selectie indien 
nodig, goed om te weten.

Ik maak ook nog een ‘Specifiek onderdeel’ 
aan voor een actiefolder. Zodat als een 
klant of overig publiek zich hierop aanmeld 
dat ze dan een bericht ontvangen dat er 
weer een actiefolder on-line staat en dat ze 
deze kunnen downloaden.

Ik maak de Actiefolder dan gewoon aan in MS Word, 
maak hier een PDF van en omdat ik niet over een 
eigen website beschik, upload ik deze PDF dan op 
Google Drive, waar ik niets voor betaal       en vermeld 
het webadres www…….  in het pushbericht. Ik zie dat 
ik ook een handleiding over google drive kan opvragen 
vanuit het dashboard.

Goed idee! Dat scheelt je ook weer 
drukkosten en daarbij wordt een 
actiefolder alleen gedownload door 
klanten en overig publiek die hierin 
echt geïnteresseerd zijn.

Ja dat klopt, je kan altijd een 
‘specifiek onderdeel’ weer 
verwijderen uit de APP zodat 
deze niet meer kan worden 
geselecteerd door een 
gebruiker. 

Ok, niet verkeerd! De omschrijving van dit specifieke 
onderdeel wordt in de APP getoond zodra er geklikt 
wordt op de naam van dit onderdeel. De gebruiker 
weer dan meteen waarover ze pushberichten zullen 
ontvangen wanneer ze zich hiervoor aanmelden.

Ok Jan, nu leg ik jou uit hoe klanten en 
overig publiek vanuit de APP zich 
kunnen registreren op berichten over 
‘Worstenbroodjes’ van jullie en men 
hierover pushberichten ontvangt zoals 
wanneer ze weer beschikbaar zijn.
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Al 50! Nou dat zie 
je er niet aan af!

Hmm ik dacht 
dat ze al ouder 

was.

Ik selecteer het menu ‘Specificaties/QR codes’ om een specifiek 
onderdeel aan te maken. Ik kies toevoegen en geef als naam op 
‘Verjaardagstaart Fientje’. Ik klik niet aan dat deze in de APP kan 
worden geselecteerd. Het onderdeel is nu toegevoegd en ik vraag de 
detailgegevens nu op en zie onderaan een QR code staan. Ik kan de 
QR code downloaden maar je kan deze ook al vanaf het scherm 
scannen.

Maak maar een QR code voor ‘Verjaardagstaart 
Fientje’ aan. Je kan hiervoor precies hetzelfde doen 
als je zojuist hebt gedaan voor het aanmaken van een 
‘Specifiek onderdeel’.

Ik ben volgende week jarig en 
wordt Sara en wil voor deze 
mijlpaal een mooie taart laten 
maken



Ja dat is goed ik scan de QR code wel in vanaf 
jouw scherm. Ik open de APP en open het 
scherm ‘Scannen’ en scan de QR code in. Klaar!

Ok dus eigenlijk ‘Persoonlijk’ maken. Ik wijzig het het specifiek onderdeel 
’Verjaardagstaart Fientje’ en klik op ‘Zet QR code op inactief’

Als de verjaardagstaart klaar 
is zullen we jou een 
pushbericht sturen zodat je 
deze op kan halen. Heb je 
nog speciale wensen voor 
de taart of laat je je 
verrassen

Ok dat je er geen chocolade op wil 
hebben, dan zal ik dit dan in het blok 
‘Toelichting’ bij  ‘Verjaardagstaart Fientje’ 
vermelden zodat we hier rekening mee 
kunnen houden.

Doe er maar geen chocolade 
op! Voor de rest laat ik mij wel 
verrassen.

Ik zie het pushbericht wanneer 
ik de taart op kan halen dan wel 
verschijnen op mijn smartphone 

Ik heb jou het volgende laten zien:

– Hoe eenvoudig het is om je aan te melden

– Hoe je jullie bedrijf kan laten opnemen in de APP zodat men jullie
   bedrijf kan selecteren voor het  ontvangen van pushberichten van
   jullie

– Hoe je een specifiek onderdeel kan aanmaken, zoals ‘Huisge-
   maakte Worstenbroodjes’ en dat men hierop vanuit de APP op kan 
   registreren voor het ontvangen van pushberichten hierover. Er
   wordt hierbij ook altijd automatisch een QR code gegenereerd die
   je dan kan laten scannen door consumenten om zich via deze
   wijze voor het ontvangen van pushberichten kan laten registreren.

– Hoe je een pushbericht kan opstellen met eventueel een
   afbeelding, emoticons en een hyperlink en deze kan verzenden.

– Als je een pushbericht vanaf een tablet opstelt dan kan je ook
   meteen een foto van de taart maken waarbij de foto dan
   automatisch opgenomen wordt in het bericht!

– Hoe je de APP kan downloaden uit de APP store en uit Google
   Play en dat deze dan al meteen gereed is voor gebruik en je geen
   contactgegevens hoeft op te geven.

Als ik nu het scherm ‘Registraties’ in de APP open 
zie ik nu nu ook staan ‘Verjaardagstaart Fientje’ 
Je kan dit specifiek onderdeel’ nu op inactief zetten 
zodat deze per ongeluk niet door een ander 
ingescand kan worden.

Ik was sceptisch maar dit 
is wel een heel mooie, 
eenvoudige en unieke 
applicatie …. en wij 
hebben nu onze eigen 
pushberichten service 
inclusief een APP ... hoe 
mooi is dat!       En dat 
voor maar €3,- p.mnd
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Ha als Jan het al snapt dan 
moet het wel heel eenvoudig 
zijn want Jan is echt een 
digibeet 

Mooi maar 2FA login zou voor ons niet van 
toepassing zijn want wij houden het 
wachtwoord wel geheim

Nog even, na 9 dagen ontvang je een email of je een 
abonnement wilt afnemen of niet Je kan een abonnement 
afnemen voor 3, 6 of 12 mnd. En je betaalt dus maar €3,- 
p.mnd. en geen verborgen kosten.

Als je ingelogd bent in het dashboard, kan je onder jouw profiel 
ook een loginnaam aanmaken zoals ‘Bakker Jannie’ zodat je 
kan inloggen met jouw loginnaam i.p.v. met jouw emailadres.

Eveneens kan je aangeven of je bij het inloggen in het 
dashboard gebruik wilt maken van 2FA login waarbij je bij het 
inloggen een unieke code op jouw emailadres ontvangt 
waarmee je dan kan inloggen. 

 

 

Hoi Jannie. Ik heb Jan 
uitgelegd hoe RegisterQR 
werkt en volgens mij is het  
hem wel duidelijk.

Ja hoor, ik dacht dat het 
allemaal erg ingewikkeld zou 
zijn maar ‘een kind kan de 
was doen’. Binnen 5 minuten 
heb ik mijn eerste pushbericht 
al verstuurd
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Dit klinkt allemaal wel erg goed!
Even nog een vraagje.
Een vriendin van mij heeft een 
kledingwinkel en geeft nu heel 
veel geld uit aan reclame en 
actiefolders. Kan zij RegisterQR 
hiervoor inzetten zodat zij hierop 
kan besparen en toch haar 
klanten goed kan informeren?

Ja Jannie dat kan zeker! Ze kan 
via RegisterQR haar klanten 
snel en op een gerichte en 
kostenbesparende manier 
informeren over bepaalde acties 
zoals zomeruitverkoop en 
nieuwe collecties.
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Er zijn in principe geen grenzen aan je 
verbeeldingskracht om RegisterQR op 
verschillende gebieden en voor verschillende 
scenario's te gebruiken, als bedrijf, club, 
vereniging, instelling, dorp, etc.

Goede vraag Jan! Er zijn heel veel verschillen, 
een verschil is bijvoorbeeld, Whatsapp is wel 
gratis maar verdient geld met o.a. het delen en/of 
verzamelen van gebruikersgegevens immers je 
moet jouw mobiele nummer opgeven. WhatsApp 
heeft toegang tot persoonlijke gegevens, zoals 
foto’s, contacten en telefoonnummers, ze weten 
wie je bent en wat je doet. Daarnaast kan een 
ieder die deel uitmaakt van een WhatsApp Groep, 
de mobiele nummers inzien van de andere 
deelnemers. Kortom je bent dus niet anoniem. 
Bedrijven en personen kunnen ongewenst contact 
met jou opnemen. 

Bij RegisterQR ben je als gebruiker van de APP 
volledig anoniem. Het businessmodel bestaat 
alleen uit de inkomsten vanuit de zeer voordelige 
abonnementen die door de verzenders van 
pushberichten, zoals jullie, wordt afgenomen. 

Ik vind 3 euro p.mnd voor 
onbeperkt verzenden van 
‘rich’ pushberichten niet veel 
geld en dan zeker als je 
nagaat hoeveel je hiermee 
bespaart op (print)reclame 
maar leg me toch eens uit, 
wat is het verschil met 
bijvoorbeeld WhatsApp

Ah. ik begrijp nu pas goed het 
concept van RegisterQR Naast 
het feit dat RegisterQR een 
unieke marketingtool is, zal 
een klant eerder geneigd zijn 
om zich aan te melden bij een 
bedrijf vanuit de APP om 
pushberichten hiervan te 
ontvangen omdat anonimiteit 
gewaarborgd is! 


