
 
 

De gastvrije oplossing voor  
extra service en meer omzet

Esgo Kuiper, 
Eigenaar De Eendracht Abcoude:
“ Op dit moment worstelt een flink deel van de
horeca met een personeelstekort. QR-bestellen 
is hierbij een zeer welkome oplossing. Bij uitstek 
geschikt voor de ‘verborgen seizoenen’,  
de onverwacht drukke momenten buiten de 
zomer om wanneer je bezetting er niet op 
berekend is. De investering en maandbedragen 
zijn een no-brainer, dit heb je zo terugverdiend.” 

Pim de Lange, 
Eigenaar Ter Marsch & Co Amsterdam:
“Wij gebruiken booq QR-bestellen in 233 
hotelkamers voor in-room-dining. Het geeft  
een enorme boost, omdat het gasten nog  
meer vrijheid en gemak biedt.”

Alexander Balk,  
Eigenaar Alexander Beach Club Noordwijk:
“  QR-bestellen is de ideale manier om ook op 
het strand goede service te bieden. Onze gasten 
bestellen eenvoudig vanaf hun strandbed en 
reageren heel positief. En bestellingen komen 
automatisch op de bar- en keukenschermen, 
waardoor we ze supersnel kunnen klaarmaken  
en uitserveren. Ideaal!” 

Onze klanten
over QR-bestellen:

0880 55 66 77  |  booqonline.nl/qr-bestellen

QR-bestellen



Antwoord op het personeelstekort, 
geen wachttijd meer voor gasten, 
efficiëntere werkwijze, hogere 
service en extra omzet!

De gastbestelling wordt rechtstreeks gekoppeld en 
gestroomlijnd aan je kassa, bar-/keukenschermen, webshop, 
bestelzuilen en backoffice. Je gebruikt hiervoor gewoon 
je bestelsite, die je ook kunt inzetten via de browser of 
bestelzuilen. Altijd in jouw huisstijl.

De énige volledig 
geïntegreerde oplossing  
voor QR-bestellen!

Dé voordelen:

Hoe het 
werkt

 Laagdrempeligheid  
Scannen, bestellen, betalen,  
en klaar! Je gasten hebben zelf de 
controle. Bovendien is QR-bestellen 
erg makkelijk en vinden gasten het 
vaak leuk!

Ontlast je personeel
QR-bestellen lost problemen met 
onderbezetting door het personeels-
tekort of op piekmomenten op.  
Deze digitale medewerker is nooit 
ziek of op vakantie.

Extra service
QR-bestellen betekent extra  
service toevoegen. Zelfs op plekken 
waar de personele bezetting 
voorheen ingewikkeld was, zoals  
bij strandbedden.

Boost je omzet
Je verliest geen gasten meer  
omdat ze te lang moeten wachten. 
De eerste resultaten tonen aan dat 
gasten zelfs sneller meer bestellen. 
Ook is de doorlooptijd per tafel 
korter en geen extra personeel 
nodig bij drukte.

Flexibel
Je kiest zelf waar en wanneer je 
QR-bestellen inzet: terras, theater, 
snackbar, hotelkamer, strandstoel 
of ijssalon. Je kunt persoonlijk 
uitserveren aan tafel of laten afhalen 
bij een speciaal uitgiftepunt.

Slimme cross- en upselling via  
pop-ups in het bestelproces.  
Of verplaats je hardlopers 
naar de slimste posities op 
je menukaart. Zo verkoop 
je nóg vaker appeltaart met 
slagroom bij de koffie, en een 
kaasplankje bij de wijn. 

 Kies uit verschillende 
betaalmethodes; iDEAL,  
creditcard, betalen bij  
bezorgen/afhalen of  
boeken op tafel/kamer.

Dark-mode mogelijk,
zodat je gasten ook tijdens
een voorstelling in een
donkere zaal ongestoord
kunnen bestellen.

Gasten scannen de 
QR-code met hun 

smartphonecamera en 
kunnen direct bestellen. 

Het is niet nodig een 
app te installeren,  
te navigeren naar  
een webversie of  

in te loggen.

QR-bestellen

Meertalig opgezet, dus 
inzetbaar voor internationale 
gasten inclusief internationale 
betaalmethoden zoals Sofort.


