
D O W N L O A D  H E M  N U !



Beste Krooshapper,

Dit jaar bestaat onze vereniging 4x11 jaar! Dat gaan 
we uitgebreid vieren en daar ga je nog veel meer 
over horen. We kunnen met trots terugkijken op  
44 bijzondere jaren, maar we kijken ook zoeker naar 
de toekomst!!

Een van die dingen die we nu introduceren is de 
Krooshappers App. Daarin komen veel dingen samen 
zoals jouw lidmaatschap en het betalen ervan, het  
kopen van losse kaarten, toegang tot onze evene-
menten, infomatie over artiesten en het stemmen 
tijdens de grote optocht in februari.

De app is nog in ontwikkeling en zullen gedurende 
het carnavalsseizoen meer en meer actieve functies 
krijgen. Voor jou is het belangrijkste gedeelte nu  
beschikbaar: jezelf lid maken van de Krooshappers!
In dit boekje leggen wij uit hoe je lid wordt  en hoe  
bepaalde functies werken.

Download snel de app uit de Google Play store of de 
Appe Appstore!

Met vriendelijke groet,

De KrooshAppers



Home scherm

Account

TOEGANG

Losse tickets

Stemmen

Hier maak je jouw eigen profiel aan en 
regel jij jouw lidsmaatschap

Als je ons bezoekt laat je via ‘Toegang’ 
jouw digitale toegangsbewijs zien.

Je hoeft niet meer naar de winkel voor 
losse kaarten. Je bestelt ze eenvoudig 
vanuit de app!

Tijdens de optocht stem je via de app 
op degene van wie jij vindt die een prijs 
verdienen. Dus geen gedoe meer met 
potlood en papier.

INFORMATIE
Alle informatie over de vereniging, 
contactgegevens, etcetera.

AGENDA
Alle evenementen van de Krooshappers 
op een rij, met alle benodigde informatie.

OPTOCHT
Geef je zelf op voor de optocht, vind 
informatie over de route.

BANDS
Alle informatie over de vereniging, 
contactgegevens, etcetera.

De belangrijkse functies op een rij



Via het menu icoon zijn altijd de be-
langrijste onderdelen van de app snel 
beschikbaar.

Hier worden de kaarten en lidmaat-
schap getoond als je die in jouw  
winkelwagen hebt gedaan. Hier reken 
je vervolgens ook af via iDeal.

Als je uitlogt kan iemand anders met 
jouw telefoon inloggen. Wanneer je de 
app weer wilt gebruiken moet je jouw 
inloggegens weer opnieuw invoeren.

Side menu

Side menu



Je maakt in de app een foto van jezelf. 
Deze wordt opgeslagen in jouw profiel 
en wordt getoond bij jouw toegang.
Deze is niet meer te wijzigen.

Let op! Alleen jouw adres kan in de 
app gewijzigd worden. Alle andere  
gegevens kunnen alleen door de  
beheerder van de app aangepst worden.

Bij misbruik, verlies of valse gegevens 
wordt de app vanaf afstand geblokkeerd.

Vul je gegevens in zoals deze op jouw 
ID bewijs staan

Vul jouw geboortedatum in. 

Jouw e-mailadres waarop wij jouw 
kunnen bereiken. 
Dit is ook jouw inlogcode

Voer hier jouw wachtwoord in

Herhaal jouw wachtwoord

Bevestig jouw account

Account

Een account aanmaken

Account settings



In dit overzicht staan alle evenementen 
waarvoor losse kaarten beschikbaar 
zijn.

Afrekenen doe je vanuit jouw winkel-
mand met iDeal. Deze vind je in het 
sidemenu.

De prijs per losse kaart.

Voeg een product toe aan jouw 
winkelwagen.

LID WORDEN!

Account

Lid worden of
losse kaarten kopen

Kies je losse kaart of
abonnement



In de winkelwagen zie je jouw gewenste 
toegangskaarten. Betalen doe je snel, 
eenvoudig en veilig via iDeal.

Na betaling worden jouw kaarten 
zichtbaar onder de knop/menu item 
‘TOEGANG’

Winkelwagen

Afrekenen



TOEGANG

Toegang

Als je op “TOEGANG” klikt haalt hij 
jouw al jouw gekochten kaarten of 
abonnement op. 

Als je meerdere kaarten hebt kies je de 
bewuste kaart voor die avond.  Ben je 
lid geworden dan toont hij in principe 
alleen deze (tenzij je ook losse kaarten 
gekocht hebt).

Na de juiste toegangsbewijs geselec-
teerd te hebben wordt jouw profiel 
getoond. Het toont jouw foto, naam, 
geboortedatum, leeftijd en barcode.

Wij scannen jouw  barcode en je kunt 
naar binnen. om een feestje te gebruiken! 

Let op! Wij kunnen en mogen ten aller tijden nog 

naar jouw ID bewijs vragen. Wanneer je deze niet 

kunt tonen, wanneer er blijkt dat de door jouw 

opgegeven gegevens vals zijn of wanneer je mis-

bruik maakt van de app kunnen wij de app en 

toegang voor jou blokkeren.

Zo ziet jouw toegangsscherm eruit



Nabericht
Wij zijn zorgvuldig met jouw gegevens. Je kunt er op rekenen dat 

jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Wanneer je geen smartphone neem dan contact op met

ledenadministratie@krooshappers.nl. Wij zorgen dan voor een 

andere vorm van toegang tot onze evenementen.

Heb je vragen over de app, hoe je hem op jouw telefoon krijgt?

Neem dan contact op met ledenadministratie@krooshappers.nl

Ben je jouw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met

ledenadministratie@krooshappers.nl

Deze app is een idee van en ontwikkeld door

Officiële mediapartners van C.V. de Krooshappers


