
Onze contact gegevens: 
admin@isernogplaats.be – www.isernogplaats.be 

Kristof Beerens +32479234003 – Filip Beerens +32495861422 

Contact Tracing via isernogplaats.be 
 

Voorwaarden 
Het gebruik van de applicatie is gratis gedurende twee weken, wens je nadien de applicatie te blijven 
gebruiken dan betaal je 20 euro (exclusief BTW) per maand. 
De applicatie is veilig, voldoet aan de GDPR regeling en na 14 dagen worden de gegevens 
automatisch verwijderd. Dat is alweer een zorg minder. 

Wat moet je doen om te starten met de applicatie? 

1. Registreer online 
2. Ontvang via e-mail de QR code + uitleg voor u en uw klanten (werkt ook met URL) 
3. Hang de QR code op en u bent gestart 

 
 Uw zaak registreren is snel en gaat als volgt: 

a. Surf naar www.isernogplaats.be/registreer 
b. Vul uw gegevens in 

Eventueel kan u ook de URL van uw eigen menukaart invullen tijdens de registratie. 
Zodoende zien uw klanten uw menukaart nadat ze hun contactgegevens hebben 
nagelaten. 

c. U ontvangt een e-mail met de QR nadat u uw e-mail adres hebt bevestigd  
(Kijk ook uw spam folder na indien u de bevestigingsmail niet onmiddellijk ontvangt) 

 Zorg dat aan de ingang (of per tafel) de QR code hangt zodat uw klanten de QR code van 
uw zaak kunnen scannen om hun contact gegevens na te laten.  
Door die QR code te scannen komen ze meteen op de juiste URL met de code voor uw 
horecazaak. De registratie duurt minder dan een minuut. 

 Vooraleer u de eerste bestelling opneemt van een klant of groep klanten, moet u eerst 
nagaan of minstens één persoon van de groep/bubbel zich heeft geregistreerd. Check 
daartoe het groene bevestigingsscherm. 

Wil je zelf even proberen hoe het er voor uw klanten zou uitzien? 
Scan onderstaande QR code! 

Of ga naar www.registreermij.be  
en geef 25yr9e in als locatiecode  

 

U komt terecht op “TheHouseOfSmiles” (fictieve horecazaak) 


