
Maar hoe? Ik denk dat veel bedrijven en gemeenten met deze vraag zitten. 
Wij hebben daar een oplossing voor. 

Doop heeft namelijk een concept ontwikkeld, waarbij medewerkers of bewoners de  
mogelijkheid krijgen om zelf inkopen te doen bij lokale (horeca) ondernemers door middel 
van gepersonaliseerde vouchers. Er zijn twee varianten. Een geschenk vanuit de werkgever 
of na aanschaffen van een giftkaart / voucher van een bepaade waarde.

Elke medewerker ontvangt een brief thuis 
met drie vouchers van verschillende waarden 
(bijvoorbeeld 5, 10 en 15 euro). Deze vouch-
ers zijn gekoppeld aan een QR-code die de 
waarde, naam van persoon, bedrijf en unieke 
code bevat. Met de voucher kan de ontvanger 
naar de aangesloten winkel of restaurant gaan 
om daar wat te kopen. De vouchers zijn niet 
te verzilveren voor geld. Ook worden rest-
waarden niet uitbetaald. Je kunt wel bijbetalen 
met de vouchers. Ook zijn ze alle drie tegelijk 
in 1 winkel / restaurant te gebruiken.

Het concept is ontwikkeld om plaatselijke 
ondernemers, juist in deze tijden, een steunt-
je in de rug te bieden!  Dus zoekt u nog een 
origineel kerst kado voor uw medewerkers? 
Gift voor scholieren? Of heeft u een andere 
bestemming voor deze vouchers?  En wilt u 
uw plaatselijke ondernemers steunen in deze 
onzekere tijden?  Neem vrijblijvend contact 
met ons op, zodat we samen kunnen kijken 
hoe dit concept aansluit bij uw bedrijf.

Wanneer een medewerker iets heeft gevon-
den wat hij/zij wil hebben, hoeft de winkelier 
slecht de QR-code op de voucher te scannen 
(kan met de camera op zijn/haar telefoon). Met 
deze scan wordt duidelijk of de voucher nog 
geldig is en tot welke onderneming de vouch-
er toebehoort. Met slechts één druk op de 
knop is de voucher verzilverd en de betaling 
afgerond. Met deze verzilvering kan de winke-
lier of horeca ondernemer aantonen dat er een 
aankoop in zijn winkel heeft plaatsgevonden, 
waarna hij/zij het betreffende bedrag krijgt 
uitbetaald.

Geschenk

Een concept voor 
uw bedrijf!

Ingewikkeld? Nee.

Steun de plaatselijke 
ondernemer en 
horeca ondernemer



Het concept draait om gepersonaliseerde uitgave van vouchers. Daarom is het van 
belang dat personeelsgegevens worden ingevoerd in het systeem.  
Het systeem is zo ontworpen dat het invoeren van personeelsgegevens erg eenvoudig 
gaat, zo heeft het een importfunctie voor bijvoorbeeld XLS-bestanden. Nadat de ge-
gevens zijn ingevoerd geneert de software een gepersonaliseerde brief in de (huis)stijl 
van de afzender. De gepersonaliseerde brief met voucher ontvangt de werknemer thuis.

Werknemer kan nu gaan winkelen bij de geselecteerde (plaatselijke) ondernemers. De 
unieke QR vertegenwoordigd een waarde die van te voren is afgestemd met de onder-
neming. 

A.

B.



Wanneer er een aankoopkeuze is gemaakt bij de (plaatselijke) ondernemer of horeca 
ondernemer kan men afrekenen met de QR-code. De ondernemer scant de QR met zijn 
eigen mobiel en ziet de status van de voucher; groen = akkoord, rood = reeds gebruikt.  
Bij akkoord, klikt de ondernemer op betalen. De consument kan zelf bepalen welke  
voucher ze gebruikt (één of allemaal). Vouchers kunnen niet omgewisseld worden voor 
geld. Rest bedragen worden niet uitgekeerd. Bijbetalen is mogelijk.

Bij een positief aankoop wordt de voucher bijgeschreven in de database van de  
(plaatselijke) ondernemer of horeca ondernemer. De ondernemer ziet in één oog opslag 
welke vouchers zijn ingeleverd en voor welk bedrag. De (plaatselijke) ondernemer of 
horeca ondernemer kan vervolgens de bedragen via een downloadoverzicht declaren bij 
initiatiefnemer. 

C.

D.



Eénmalig instellen software voor organisatie € 999,00

Gebruikersrecht systeem, per maand € 150,00

Brief + voucher instellen in de huisstijl van organisatie € 750,00

Printen en verzenden: Porto, brief, envelop, per brief € 3,50

Handeling brief insteken in envelop per 100 exemplaren € 90,00

Digitaal verzenden brief met voucher. Eénmalig instelkosten € 120,00 

 

Bedragen zijn excl. BTW, ontwerp brief , tekstschrijven en waarde vouchers.

Geïntresseerd of vragen?
Dennis Morshuis 06 55882477 

Kosten


