
 
 
 

Registreer je gratis voor de Anzegem-app! 
Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze gratis app vind je alle info over de 
gemeente, handelaars en verenigingen. Via de app kan je een put in de weg melden, 
een broodje bestellen, een tafeltje reserveren in je favoriete brasserie of snel de 
openingsuren van je apotheek opzoeken. 
 
Handelaars kunnen zich gratis aansluiten op deze app. Via dit platform sta je 
rechtstreeks in contact met je klanten, kan je gemakkelijk activiteiten aankondigen en 
promoties versturen en kan de klant via de app bestellingen bij je plaatsen. 
 
Wie de Anzegem-app op zijn smartphone heeft staan, kan daarin op zoek gaan naar 
handelaars. Men kan er dan voor kiezen om een handelaar te ‘volgen’. Hierdoor krijgt 
men meer info over die bepaalde handelaar en als die handelaar dan een 
nieuwsbericht of promotie verstuurt, dan krijgen de volgers van die bepaalde 
handelaar dit als pushbericht op hun smartphone. 
 
Meld je vandaag nog aan! 

 Registreren kan via https://onzestadapp.be/. 
 Kies voor ‘Uw app aanvragen’. 
 ‘Heb je reeds een applicatie?’  kies voor nee. 
 Selecteer ‘Anzegem’. 
 Selecteer ‘handelaar’ of ‘zorg’. Zorg is er voor bv. dokters, apothekers, 

kinesisten, … 
 Vul de gegevens van je onderneming in (ondernemingsnummer moet starten 

met BE). 
 Vul de gegevens van de ondernemer in. 
 Verstuur je aanvraag. 

 

 

 



 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 
 
Je krijgt een automatische mail in je mailbox ter bevestiging van je 
registratieaanvraag. Let op! In deze mail zal er gevraagd worden om binnen de 24 
uur je e-mailadres te verifiëren. Pas daarna is je registratieaanvraag compleet. Deze 
aanvraag moet dan eerst nog door de gemeente goedgekeurd worden. Pas na die 
goedkeuring krijg je een mail met je login en kan je aan het echte werk beginnen! 
 

 

 
 
 
In onderstaande ‘handleiding’ overlopen we de belangrijkste 
instellingen/functies. Je zal zien dat je op de website ook tal van filmpjes met 
praktische tips vindt of dat je daar de ‘vraag & antwoord’-rubriek (Q&A) kan 
raadplegen. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Aan de slag – tabblad instellingen 
First things first: ga eerst naar het tabblad instellingen bovenaan. Hier kan je je 
basisgegevens aanvullen, openingsuren invullen, een profielfoto uploaden, je huisstijl 
aanpassen, …   
 
! Belangrijk.  

 Je zal je bedrijf niet op de app kunnen plaatsen als je je Avatar en je logo niet 
aangepast hebt. Dit doe je in het tabblad Algemeen en Huisstijl. 

 Als je iets wijzigt dan zie bovenaan een oranje publiceerknop verschijnen. Als 
je je wijzigingen wil bewaren, moet je hier op drukken! 

 
 
 
Tabblad Algemeen 
Zolang er bovenaan staat ‘dienst onzichtbaar’ wil dit zeggen dat je nog niet kan 
teruggevonden worden op de app. Als je dit wijzigt naar dienst zichtbaar dan 
verschijn je meteen op de app. 
 
Hier staan ook de basisgegevens die in de app zullen verschijnen. Als er bij naam 
dus je eigen naam staat en niet die van je bedrijf dan moet je dat hier veranderen.  
 
Link met facebookpagina: hiervoor moet je inloggen met je bedrijfsaccount op 
facebook en dus niet met je persoonlijk account. Als je dit doet dan kan je 
nieuwsberichten die je in de app maakt en verstuurt ook automatisch op je sociale 
media-accounts laten verschijnen. 
 
 

 



 
 

Tabblad facturering 

Dit hoeft niet ingevuld te worden. 

 

Tabblad Huisstijl 

Laad hier je logo op en pas de kleuren van je icoontjes aan. Let op: als je de kleuren 
aanpast, moet je zeker op het groene ‘bewaarknopje’ drukken. Je kan er ook voor 
kiezen om je Avatar en je naam niet te laten verschijnen. Als je iets verandert, kan je 
het resultaat zien op de afbeelding ernaast. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabblad Postvak 
Berichten van app-gebruikers krijg je in je Postvak op de website te zien, maar kan je 
ook doorsturen naar jouw e-mailadres. Je zal ook een QR-code zien staan. Als je 
deze scant met het scannertje dat in de Anzegem-app zit, zullen deze berichten ook 
op je smartphone binnenkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uitzenden 
Als je een nieuwsbericht wil uitzenden dan kan je daar een categorie aan vasthangen 
(bv. Een restaurant stuurt wekelijks een overzicht van de dagschotels  – hoort bij 
rubriek dagschotel). Je kan hier ook zelf een rubriek aan toevoegen. 

Gebruikers van de app kunnen zelf aanduiden van welke categorie ze 
nieuwsberichten willen ontvangen (via notificatie-instellingen in de Anzegem-app). 

 

Met de blauwe pijltjes kan je de rubrieken van plaats veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QR-codes 
Deze QR-code kan je gebruiken om bv. uit te hangen in je zaak. Zo kan een inwoner 
je heel gemakkelijk volgen. (deze QR-code moet hij wel scannen met het scannertje 
dat in de Anzegem-app is geïntegreerd). 

 

 

 

App gebruikers en permissies 

Hier kan je meerdere gebruikers toevoegen. Dus jouw account kan dan door 
meerdere mensen onderhouden worden. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabblad Functionaliteiten 
Hier kan je kiezen welke functies je wil activeren. Wil je een klantenkaart integreren 
in je app, een menukaart, kan men bij jouw bestellingen via de app doorgeven, … 
Dan moet je de rode knop ‘niet actief’ naar ‘actief’ veranderen. 

Van zodra deze functionaliteiten geactiveerd zijn, kan je deze naar wens aanpassen. 

 

 

Broodje bestellen 
Hier kan je je verschillende broodjes doorgeven, wanneer men kan bestellen, 
hoelang op voorhand, … 

 

Menu’s (naam kan gewijzigd worden! Bv. in Producten – Prijslijst - ….) – niet alleen 
voor eten en drinken! 
Geef hier je productenlijst op + prijs. Duid hierbij aan of men deze producten ook via 
de Anzegem-app kan bestellen. 
 
Bestellingen 
Men kan op twee manieren een bestelling plaatsen:  

 Eenvoudig: men omschrijft gewoon wat men wil bestellen. 
 Geavanceerd: men kan kiezen uit een lijst producten die je zelf hebt 

samengesteld (als je je menu al hebt ingevuld in het tabblad menu, 
verschijnen die producten automatisch in je tabblad bestellingen.) 

 



 
 

Klantenkaart 
De QR-code die je daar ziet staan, kan je scannen met bv. een tablet die je in de 
zaak legt. Via de QR-code zal er een Stadapp-terminal geïnstalleerd worden op je 
tablet waarmee je heel gemakkelijk met de klantenkaart kan werken.  

Kies hierbij ook het systeem van klantenkaart: stempelkaart – korting na een bepaald 
aantal aankopen.  

 

Agenda 
De app is gekoppeld met de UiTdatabank Vlaanderen. Maar je kan ook nog een 
apart evenement maken. Dit kan via dit tabblad. De gebruikers kunnen dan via de 
app laten weten of ze zullen aanwezig zijn. 
 

Tabblad Nieuws & Acties 
Hiermee kan je een nieuwsbericht of een actie de wereld insturen (bv. alleen voor 
Anzegemnaren: 20% korting op XXX). Dit bericht verschijnt dan in de lijst met 
nieuwsberichten op de Anzegem-app. Gebruikers van de app kunnen ook aanduiden 
dat ze bepaalde bedrijven/handelaars willen volgen. Als een gebruiker dus jouw zaak 
volgt, dan krijgt hij dit nieuwsberichtje of deze actie als pushbericht (krijgt hiervan een 
melding op zijn smartphone). 

Vergeet ook niet de juiste categorie te selecteren (dagschotels, nieuws, 
evenementen, …) 

Je kan ook actieknoppen toevoegen, die verschijnen dan onderaan je nieuwsbericht 
(bv. link naar een website om in te schrijven, bijlage, …). 

Je kan ervoor kiezen om het nieuwsbericht later te publiceren en je kan ook kiezen 
naar wie je dit bericht stuurt (bv. enkel naar de vrouwelijke gebruikers, naar 15-20-
jarigen, …). 

Als je de link met je facebook- en twitteraccount hebt gemaakt, dan kan je ervoor 
kiezen dat het nieuwsbericht automatisch op je sociale media verschijnt. 

 

Meer info? 
Kijk zeker naar de tutorial-filmpjes op de website of raadpleeg de Q&A-rubriek. Daar 
kan je ook een nieuwe vraag stellen. 

Meer info kan je ook nog bij de gemeente krijgen (Communicatiedienst) via 
communicatie@anzegem.be of tel 056 69 44 31. 

 

Succes! 


