
         
 

Extra gastvrijheid en omzet dankzij 
nieuwe bestelmethoden

On-line

QR-bestellen 

Bestelzuilen

Bestelsites
Bestelzuilen



Geen wachttijden voor gasten, meer rust voor je team en 
extra omzet voor jou: ga voor QR-bestellen. Dé gastvrije 
oplossing voor het personeelstekort. De klantbestelling 
wordt rechtstreeks gekoppeld en gestroomlijnd met 
je kassa, bar-/keuken schermen, bestelsite, bestelzuil 
en backoffice; booq QR-bestellen is de énige volledig 
geïntegreerde oplossing voor QR-bestellen!

QR-bestellen

Geen app nodig
Gasten scannen de QR-code met hun smartphonecamera, komen 
automatisch – met het tafel-, stoel- of kamernummer al gekoppeld 
– op je bestelsite en kunnen direct bestellen. Het is niet nodig 
een app te installeren, te navigeren naar een webversie of in te 
loggen. Ze kiezen hun bestelling en rekenen direct af, waarna 
de order binnenkomt bij de keuken en/of bar. Deze kan worden 
uitgeserveerd of opgehaald bij de afhaalbalie. Eenvoudig en 
efficiënt – precies waar je gast naar zoekt.

Win-win:
1.  Los problemen met onderbezetting door het personeelstekort of 

op piekmomenten op. Deze digitale medewerker is nooit ziek of 
op vakantie. 

2.  Je verliest geen gasten meer omdat ze lang moeten wachten.  
De doorlooptijd per tafel is korter, er is geen extra personeel 
nodig bij drukte en er is meer tijd voor gastvrijheid.

3.  Gasten voelen zich prettig bij selfservice, want het is gemakkelijk 
en leuk. Daardoor maken ze extra ontspannen hun keuze en 
bestellen ze sneller meer: een appelgebakje bij de koffie, of 
wat bitterballen bij een biertje. Ook een tweede rondje drinken 
bestelt de gast gewoon zélf met zijn of haar smartphone. 

Efficiënt koppelen
•  Verschillende betaalmethodes; iDEAL, 

creditcard, betalen bij bezorgen/ 
afhalen of boeken op tafel/kamer

•  Integratie kassa, Bar/Kitchen Manager,  
bestelsite, bestelzuil en backoffice

Flexibel
•   Kies zelf waar en wanneer je QR-bestellen inzet: 

terras, theater, snackbar, hotelkamers, strandbed 
of ijssalon

•  Service op plekken waar personele bezetting 
voorheen ingewikkeld was

•  Meertalig inzetbaar inclusief internationale  
betaalmethoden

Flexibel en efficiënt

Optionele kassa-
koppeling

Mogelijkheden
•  Responsive bestelsite in eigen look & feel
• Slimme cross- en upselling
•  Dark-mode mogelijk (theater, club of bioscoop)
• Design/video/fotografie (ook 360˚!)
•  Bestelling persoonlijk laten uitserveren of afhalen bij 

speciaal uitgiftepunt

Mogelijkheden

Scan en test  
het direct zelf!



Multifunctioneel inzetbaar
Bestelzuilen komen in verschillende soorten en maten. 
Een volledig zelfstandige zuil, een muurmodel, enkele of 
dubbele uitvoering, of een tafel- en baliemodel. Jij bepaalt 
hoe jouw selfservicepunt eruitziet, én hoe je deze inzet. 
Misschien is dit je enige kassa en kunnen gasten zo 
zelfstandig hun bestelling regelen en afhalen. Misschien 
heb je de zuil als aanvullende optie náást je bemande 
kassa’s, om piekuren te ontlasten. Of misschien is slechts 
een deel van je assortiment via de zuil beschikbaar, enkel 
drankjes bijvoorbeeld, zodat gasten deze snel zelf kunnen 
regelen zonder in de rij te hoeven staan. Jij bepaalt! 

Nieuwe medewerker
Een bestelzuil is een investering die je in no time hebt 
terugverdiend. Het bespaart je een medewerkerssalaris, 
want een zuil is niet alleen veel goedkoper, maar verkoopt 
ook vaker meer. Ze zijn nooit ziek of op vakantie, en 
hoeven niet ingeroosterd te worden. Bovendien kun je 
upselling zo laten programmeren dat het nooit opdringerig 
is, maar ook niet vergeten wordt. Een superfijne 
medewerker dus!

Met een bestelzuil in je zaak verkoop je nooit meer ‘nee’. 
Het is dé manier om het bestelproces voor je gasten te 
vereenvoudigen en versnellen. 

Bespaar tijd en verkoop meer
Gasten kunnen in alle rust zelf kiezen en bestellen, en bestellen 
zo gemakkelijk meer. Ze kiezen in een paar tikken hun gewenste 
producten. Extra handig: de bestelzuil kan hier automatisch 
upselling-suggesties bij geven. Na betaling ontvangt de gast een 
bon met een ordernummer, dat ook op de keukenschermen en 
het afhaalscherm verschijnt. Is de order klaar, dan ziet de gast 
het op dit scherm en kunnen ze deze bij de balie ophalen.
 
De basis voor de bestelzuil is jouw gepersonaliseerde bestel-
site, die we op maat voor je kunnen maken. Onderhoud is 
geen issue. Is je kassa gekoppeld aan je bestelsite en pas je 
hierin prijzen aan, dan wijzigen deze automatisch mee op de 
bestelzuil. En met sfeerbeelden en animaties verwerken we in de 
bestelbeleving de look & feel van jóuw onderneming!

Efficiënt koppelen
•  Bestelling direct contactloos afrekenen
• Bestelling afhalen bij het pick-upscherm
•  Integratie kassa, Kitchen Manager,  

tafeltraceersysteem en backoffice

Flexibel
•   Eenvoudig artikel- en prijsbeheer
•   Prijswijzigingen in het CMS worden meteen  

doorgevoerd in je bestelsite en kassa
• Meertalig

Flexibel en efficiënt

Optionele kassa-
koppeling

Mogelijkheden
• Responsive bestelsite in eigen look & feel
• Slimme upselling en aanbiedingen
• Design/video/fotografie (ook 360˚!)

Mogelijkheden

Bestelzuilen
Bestelzuilen



Gebruiksvriendelijk CMS
•   Eenvoudig te onderhouden
•  Simpel nieuwe pagina’s aanmaken  

en tekst/beeld verslepen
•  Aanpassingen/toevoegingen  

razendsnel geregeld
•  2 in 1 – je bestelsite is je website
• Updates automatisch geregeld

Efficiënt koppelen
• Centraal productbeheer en voorraadsysteem
• Fysieke als digitale verkoop realtime inzichtelijk
•  Prijsaanpassingen vanuit de kassa direct doorgevoerd  

in bestelsite, narrowcasting, bestelzuil en QR-bestellen
• Koppelingen met diverse betaalpartijen

Flexibel
•  Lay-out en design past zich aan op elk apparaat
•  Één bedrag voor geactiveerde modules, bestelsite, 

updates en hosting
• Meertalig

Gebruiksvriendelijk 
CMS

Flexibel en efficiënt

Optionele kassa-
koppeling

Responsive bestelsites
Jouw klanten zijn dag en nacht online 
met hun smartphone, tablet, laptop 
en desktop. Een bestelsite van booq is 
‘out of the box’ responsive en wordt op 
alle apparaten optimaal getoond. Zo 
kunnen je klanten bijvoor beeld ook thuis 
vanaf de bank hun favoriete gerecht 
bestellen om later af te halen of te laten 
bezorgen. Met booq heb je supersnel 
een aantrekkelijke bestelwebsite die 
eenvoudig in gebruik is, je doelgroep 
vergroot en de omzet laat stijgen! 

Teksten wijzigen, foto’s toevoegen of 
een prijs aanpassen is met een paar 
klikken geregeld. Zo kun je je gehele 
menu of assortiment digitaal aanbieden, 
ínclusief overtuigende foto’s. Met 
onze speciale 3D-beeldapparatuur 
(360 -̊fotobox) leggen we alle broodjes, 
snacks en gerechten vrijstaand 
vast zoals ze uit de keuken komen 
– watertandend goed. Zo zitten die 
digitale winkelmandjes in no time vol.

Backoffice
Geen gehannes met diverse accounts of 
wachtwoorden, je vindt alle belangrijke info 
in één account; in ons CMS zie je direct wat 
belangrijk is. Wat zijn de bezoekersaantallen 
deze week? Hoeveel aanvragen had ik 
gisteren? Even je bestellingen checken, een 
contactformulier aanpassen of nieuwsbericht 
plaatsen, met booq kan het allemaal.

Mogelijkheden
•  Responsive bestelsites 

gekoppeld aan bestelzuil/narrowcasting/ 
afhaalscherm/QR-bestellen 

• Design in huisstijl/video/fotografie (vrijstaand en 360˚!)
• Website-optimalisatie (SEO/SEA)

Mogelijkheden

Wil je de online vindbaarheid van jouw fastservicezaak verhogen?  
Een bestelsite waarin klanten heerlijke snacks bestellen? Een bestelzuil 
in de zaak, zodat klanten zelf ter plekke hun bestelling kunnen plaatsen 
en meenemen? Met booq is dat zo geregeld. Ons inhouse ontwikkelde 
contentmanagementsysteem (CMS) is superveelzijdig én ongekend 
gebruiksvriendelijk.

Bestelsites
On-line



(3D-)Foto en video
Door de juiste productfoto’s en video’s 
worden veel klantvragen al op voorhand 
beantwoord en worden je gasten 
uitgenodigd met smakelijke foto’s. 
Onze fotografen beschikken over een 
greenscreen én mobiele fotostudio 
om kostbare waren als sieraden en 
verse gerechten direct op locatie te 
fotograferen. Foto’s worden vrij staand 
en met de juiste benaming opgeslagen, 
zodat ze automatisch ingeladen worden 
in de bestelsite.

Narrowcasting
Narrowcastingschermen zijn multifunctioneel en 
bieden een extra infokanaal. Menukaarten, prijslijsten, 
advertenties met uitgelichte artikelen: de perfecte 
reclame om (impuls)aankopen te stimuleren. In het 
CMS voeg je producten gemakkelijk toe. En verandert 
er een prijs, dan verandert deze door synchronisatie op 
al je kanalen mee. Superhandig!

0880 55 66 77
booqonline.nl

Succes booqen met je hele  
bedrijfsvoering in één oplossing? 
Ontdek de booq Bricks:

• POS • Pinapparaten 
• Tafelreservering • Personeelsplanner
• Bar/Kitchen Manager • QR-bestellen
• Bestelzuilen • Bestelsites
• Ticketing • BI


