
Collecte: 6 t/m 11 maart 2023

HUIS-AAN-HUIS COLLECTEREN
     De bewoner kan contant geld in de bus 

doen of 
     De iDEAL QR-code op de bussticker met 

een smartphone scannen om te doneren. 
     Sta je voor een gesloten deur?  

Gooi de niet-thuis-flyer met de iDEAL QR-
code in de brievenbus. 

     Heeft de bewoner geen klein geld in huis? 
Bied dan de iDEAL QR-code aan.

ONLINE COLLECTEREN
Wil je een zo hoog mogelijke opbrengst? Of 
heb je geen tijd om langs de deuren te gaan? 
Collecteer mee met een online collectebus.
     Maak in een paar stappen een online 

collectebus aan. Heel makkelijk vanuit huis!
     En vraag vrienden en familie ook een online 

collectebus aan te maken voor jouw club.
     Deel de online collectebus via Whatsapp  

of Social Media.

Collecteren kan zowel huis-aan-huis met de collectebus,  
voorzien van de iDEAL QR-code. En met een persoonlijke  

online collectebus. 

Op de collectebussen plak je de nieuwe busstickers.  
LET OP: hierop plak je de club QR-code voor jullie  

eigen opbrengst.

UITLEG OVER ONLINE COLLECTEREN  
VIND JE OP DE VOLGENDE PAGINA

INSTRUCTIES AAN JOUW  
COLLECTANTEN TEAM

COLLECTEREN
DOE JE ZO



 

Ga naar 
jantjebeton.digicollect.nl

1.

Log in met je e-mail adres.2.

Selecteer de club waar  
je voor collecteert.

3.

Vul je gegevens in.  
Vermeld waarom je collecteert.

4.

Deel je collectebus via  
Social Media en Whatsapp.  
En vraag familie en vrienden 

ook een collectebus aan  
te maken.

5.

QR CODE
KOMT NOG

> VERDER> VERDER > VERDER

€5,00

BETALEN

PAS AAN

KLAAR

TE
ST

*  Herkent jouw bank de iDEAL 
QR nog niet? Gebruik dan de 
gratis iDEAL-app. Deze vind  
je in de app-store.

Scan de QR-code met:
- camera van je telefoon, 
- gratis QR-scanner app 
- bankieren-app van de 
mobiele telefoon*

Volg na het scannen  
de stappen in beeld.

Kies het voorgestelde 
donatiebedrag. Of kies 
zelf een donatiebedrag 
(minimaal €1).

De betaling is gedaan. Het 
gedoneerde bedrag staat 
direct op de rekening van 
Jantje Beton.

1. 3. 4.

ONLINE COLLECTEBUS
VAN 1 T/M 31 MAART

2.

HUIS-AAN-HUIS; IDEAL QR


