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Registreren
Download de Stichting Schoenmakers Gilde app via de Appstore voor iPhones of de 
Google Play store voor Android telefoons (Samsung, Huawei, Sony, Google, Motorola).1
De eerste keer? Klik dan op registreren; voer je email adres in en bedenk een wachtwoord.2

3 Toon de QR-code aan jouw favoriete meester schoenmaker, hij koppelt jouw account aan 
zijn/haar winkel. 

4
Je kunt nu punten sparen en je gespaarde punten inwisselen voor leuke attenties bij jouw 
meester schoenmaker. 



Punten toevoegen
Toon bij afrekenen je QR-code aan jouw favoriete meester schoenmaker.1
Jouw meester schoenmaker scant jouw QR-code en kan nu aan de hand van jouw 
aankoopbedrag, de punten op jouw account bij schrijven. 2

3 Op het begin scherm van de app, zie je altijd hoeveel punten je hebt gespaard. 



Beloning ophalen 
Klik op acties en zie welke acties jouw meester schoenmaker klaar heeft gezet voor jou. 1
Klik op de actie waar je graag gebruik van wilt maken. Klik op activeer. Deze actie wordt nu 
als “geactiveerd” getoond.2

3 Bij je eerst volgende bezoek ziet de meester schoenmaker, na het scannen van jouw QR-
code, jouw geselecteerde actie. Hij/zij zal het aantal punten die nodig zijn om de actie te 
activeren, van jouw punten afschrijven. De actie komt automatisch bij voltooide acties.



Communiceren
Jouw meester schoenmaker kan via notificaties laten weten dat je schoenen, 
na reparatie klaar staan. Of het artikel dat niet op voorraad was, nu wel voor je klaar ligt. 1
Via de chat kun je vragen stellen of een foto sturen van jouw reparatie, om van te voren 
advies te vragen. 2

3 Vul je profiel volledig in, misschien ontvang je nog een leuke attentie op je verjaardag. 
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Vragen? Mail naar onze samenwerkende partner GEN Promotion: communicatie@genpromotion.nl of bel 0348-508055. 
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