
De slimme 
groene kaart 

voor elk 
horecabezoek



Gast checkt in met een smartphone en QR-code

Informeer je gasten 
over de maatregelen 

die je neemt.

Je gast scant de  
QR-code bij de ingang 

en beantwoordt  
de  vragen.

Je gast laat de groene 
kaart zien bij binnen-
komst van de zaak. 

De applicatie houdt bij 
hoeveel mensen er in 

je zaak zijn.
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Gast checkt in zonder een smartphone en QR-code

Informeer je gasten 
over de maatregelen 

die je neemt.

Je gast beantwoordt  
bij de ingang de  vragen 

op jouw tablet of 
scherm.

Je ziet meteen de 
groene kaart voor  
binnenkomst van 

de zaak. 

De applicatie houdt bij 
hoeveel mensen er in 

je zaak zijn.
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‘Ouderwets’ 
gezellig op het 
terras of in de 

zaak



Iedereen heeft er weer zin in om 
gezellig uit te gaan, lekker een terrasje 
te pakken of een tafel te boeken in een 
restaurant. Jij als horecaondernemer 
bent er helemaal klaar voor. Maar 
je weet ook dat de eisen streng zijn 
en veel gasten nog bang zijn voor de 
risico’s op locatie. 
 

WELYNQ biedt snelheid, 
service en veiligheid op 
elke locatie. 
 

’Ouderwets’ 
gezellig!

 

Werkt meteen, voldoet aan RIVM
Gelukkig kun je die angst meteen wegnemen 
door de check-in applicatie van WELYNQ. De 
ultieme app voor directe controle op locatie én 
waarschuwing achteraf bij besmetting.

Geen kennis nodig van RIVM-vragen
Gasten scannen de QR-code op de poster 
naast je ingang. En als zij alle vragen goed 
beantwoorden, krijgen zij de groene kaart van 
WELYNQ voor een snelle entree.  

Geen QR-code? Geen probleem!
Met een pc of tablet bij de ingang beantwoorden 
je gasten dezelfde vragen en weten zij meteen of 
ze aan de RIVM-richtlijnen voldoen.

Bij vertrek checken de gasten weer uit.  
Dus je weet altijd hoeveel gasten je (maximaal) 
binnen hebt. 

Je personeel hoeft de RIVM-vragen 
niet te onthouden en niet te stellen.



De voordelen voor elke horecaondernemer

Met WELYNQ laat je zien dat je corona serieus neemt. 
Zo geef je elke gast een gevoel van 

‘attent en goed geregeld’.  
 

Het mag weer en het kan weer.  
 

Veilig en vertrouwd.

Hier ga ik graag naartoe! 



De voordelen voor elke horecaondernemer

Klantvriendelijk, 
voorkomt wachtrijen

Meertalig
Beschikbaar in 8 talen

Tellen aanwezige 
gasten

Personeel heeft 
geen kennis nodig

Veilige, anonieme 
dataopslag: locatie, datum, 

tijd en toegangsbesluit

Werkt direct met 
of zonder QR-code

Gasten kunnen 
met app zelf hun 

bezoeken terugzien
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Optioneel: gasten 
achteraf informeren 

bij besmetting



Geen startkosten, 1e maand gratis!

Val extra op met 
de ballon statafel 
en dispenser met 
vloeistof voor 
desinfectie.  
De ballonnen zijn 
verkrijgbaar in je 
eigen kleuren.

 
 
De opvallende 
statafel is ook na 
de corona een leuke 
blikvanger voor 
je zaak. Vervang 
de poster door 
je menukaart 
en de dispenser 
bijvoorbeeld door 
een pindabakje. 

Tarieven 

• Geen startkosten
• 1e maand gratis
• Daarna abonnement voor 3 maanden van € 22,50 per 

maand (automatische incasso)
• Abonnement stopt automatisch. Opzeggen niet nodig
• Verlenging abonnement gaat per maand

Promotiepakket
Pak het bezoek aan jouw zaak gedegen aan en geef je 
gasten het ouderwetse gevoel van welkom!

• 3x A2 introductieposters NE/EN        € 40,-
• 3x A2 introductieposters DU/FR         € 40,-
• 3x A2 introductieposters ES/IT           € 40,-
• 3x A2 introductieposters TU/PL         € 40,-
• Ballon statafel met dispenser en wissellijst voor A2 

posters € 395,-. Inclusief 2 A5 forex borden dubbelzijdig 
bedrukt met de 8 talen

 
Bovenstaande A2-posters en A5-leaflets zijn ook beschikbaar 
als gratis download op www.welynq.com

Alle prijzen exclusief btw. Bestel op www.welynq.com



Gasten laten scannen met hun telefoon: 

1. Meld je restaurant aan via www.welynq.com
2. Maak 1 tot 3 ruimtes (zalen, terrassen) aan
3. Vraag vanuit het systeem de QR-codes aan
4. Druk de ontvangen QR-codes af
5. Hang de QR-codes bij de ingang van je zaak
6. Vraag elke gast naar de groene kaart
7. Houd het maximum aantal toegestane 

gasten in de gaten

Gasten maken gebruik van jullie console: 

1. Meld je restaurant aan via www.welynq.com
2. Maak 1 tot 3 ruimtes (zalen, terrassen) aan
3.  Plaats je computer of tablet bij de ingang
4. Activeer de WELYNQ console
5.  Vraag de gast voor binnenkomst de vragen 

te beantwoorden
6.  Houd het maximum aantal toegestane 

gasten in de gaten

Starten en gebruiken



Voor informatie over verkoop: 
Voor informatie over gebruik: 

Facebook: 

Twitter: 

Linkedin: 

/WELYNQ
fb.me/WELYNQ
m.me/WELYNQ

/WELYNQBIRD
@WLNQBIRD

/company/wlnq

sales@welynq.com
support@welynq.com

Bestel vandaag nog en start morgen al

www.welynq.com



Ronald van Grunsven is durf-investeerder in ICT-
oplossingen voor apps en toegangscontrole tot applicaties. 
Hij heeft software ontwikkeld voor toepassingen in de 
accountancy, logistiek en retail. En verder bijvoorbeeld 
sensoren voor onder andere dieronderzoek en 
plaagdierbeheersing. Innovatieve ICT heeft hierin 
altijd een grote rol gespeeld. Met een eigen team van 
softwareontwikkelaars in Nederland en India heeft hij al 
vele (web)applicaties ontwikkeld. Daarnaast is hij mede-
eigenaar van een restaurant.

Het idee voor WELYNQ ontstond al voordat de corona 
uitbrak als een app voor registratie van gebruikers van 
webapplicaties. Nu de corona hoge eisen stelt aan de 
horeca was de stap naar WELYNQ snel gemaakt. Door de 
aanwezige kennis binnen zijn bedrijven, wist hij in korte tijd 
een professionele applicatie neer te zetten die ook na de 
corona nog voor vele locaties interessant is.

WELYNQ is een initiatief 
van durfinvesteerder 
en horecaondernemer 
Ronald van Grunsven



www.welynq.com


