
 
 

 

Gepersonaliseerde QR-code 

 

Het is zover. De collectant kan op pad met een gepersonaliseerde iDEAL QR-code. 

Na afloop van de collecte kan de organisator van de collecte dan zien wat de collectant heeft 

opgehaald met de iDEAL QR-code en deze opbrengst wordt dan opgeteld bij het contante 

geld dat hij of zij heeft opgehaald. Tevens wordt de opbrengst bij het betreffende 

collectegebied opgeteld. 

De gepersonaliseerde iDEAL QR-code kunt u voor iedere collectant zelf aanmaken via 

Collecteweb. 

Zorg ervoor dat alle actieve collectanten in Collecteweb staan. 

UITLEG: 

Log in in Collecteweb. 

Zet alle collectanten die in 2020 meedoen met de collecte in het adresboek door middel van 

het schuifje op ja. Want dan kan je later ook een collectebus voor ze aanmaken waarin je de 

opbrengst kunt zien van de iDEAl QR-code. (het is niet verplicht om ze op ja te zetten, ook 

zonder dit veld in te vullen kun je QR-codes aanmaken). 

 

Ga vervolgens naar wijken. Vink de wijk aan waarvan je de stickers wilt uitdraaien met het 

adres van de collectant, eventueel adres wijkhoofd/organisator, mogelijke inleverdatum(tijd), 

looproute (als je hiermee werkt) en vink QR-code aan. 

Als je de wijk aangevinkt hebt, kies je met het handje  

  voor de optie legitimatiebewijzen (3x6). 

Vervolgens krijg je de opties: 

• Inleveren bij (dit werkt alleen als de wijk een wijkhoofd heeft) 

• Inleveren op datum (hier kun je de datum kiezen waarop je graag de collectebussen 

retour ontvangt) 

• Inleveren op tijd (hier kun je aangeven welk dagdeel/uren je thuis bent om de bus in 

ontvangst te nemen). 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Basis afdrukken (dan wordt 2 x de naw gegevens van de collectant weergegeven) 

• Straten afdrukken (dan worden de gegevens die handmatig zijn ingevoerd over de te 

lopen straten in het notitieveld afgedrukt). 

• Postcodes via kaartje (dan wordt de looproute afgedrukt die je hebt aangemaakt via 

de kaart) 

• QR-code afdrukken (dan wordt voor de collectant een gepersonaliseerde QR-code 

afgedrukt). 

 

 



 
 

 

Heb je de voor jou van toepassing zijnde vakjes aangevinkt, klik dan op het vinkje rechts 

bovenin. Er wordt vervolgens een pdf aangemaakt. Deze komt links onderin in beeld. Klik 

hierop en het bestand opent. Vervolgens kun je deze eventueel opslaan of je kunt deze gelijk 

afdrukken. (door op je rechtermuisknop te drukken, krijg je deze opties in beeld) 

Let bij het afdrukken erop dat je de juiste instellingen selecteert, zodat de tekst ook 

juist op de stickers terechtkomt. 

 

Of: 



 

 

 

Deze etiketten kun je vervolgens op de legitimatiekaart plakken. 

 

Plak het adressticker en de QR-code sticker naast elkaar op de legitmatiekaart. 

Plak 1 adressticker op het telbriefje  

Indien van toepassing: 

Plak de sticker met de looproute op de achterkant van de legitimatiekaart  

Plak de sticker met adres wijkhoofd/organisator en inlevermogelijkheid ook op de achterkant 

van de legitimatiekaart. 

  



 
 

 

Waar zie ik de opbrengst? 

 

De opbrengst per collectant vind je terug in de collectebussen. 

Selecteer in het adresboek alle collectanten die gelopen hebben door een vinkje te zetten in 

het vakje van hun adreskaartje (gebruik hiervoor eventueel de filter mogelijkheid via het 

loepje rechtsboven in de blauwe balk en dan selecteer alles onderin de blauwe balk). 

Ga vervolgens naar collectebussen.  

Klik op het plusje rechts boven in de blauwe balk. 

Kies dan de personen waarvoor je een collectebus wilt aanmaken. 

Klik op het vinkje rechtsboven in en de collectebussen worden aangemaakt. 

 

In deze bus zie je dan de opbrengst van de gersonaliseerde iDEAL QR-code van de 

collectant. Hierin kun je dan ook de opbrengst van het contante geld invoeren, zodat je een 

totaal opbrengst van de betreffende collectant krijgt. 

Vervolgens kun je alle collectanten een bedankmail sturen met hun opbrengst. Klik hiervoor 

in collectebussen vink de personen (collectebussen) die je een bedankmail wilt sturen aan 

(nadat je de bussen aangemaakt en gevuld hebt) ook op het handje en kies voor 

bedankmail.  

(template is nu nog in de maak) 

 


