
 



Dé bestel-en betaaloplossing 
van dit moment
Start eenvoudig met een eigen bestelsite waarbij je gasten online bestellen en betalen waarna de bestel-

ling afgehaald of bezorgd wordt. 

Mag je weer gasten ontvangen op locatie, dan bied je QR-bestellen aan. Je gasten scannen vanaf de tafel 

een QR-code die ze doorstuurt naar jouw eigen bestelsite!

Corona-proof

Scherpste tarieven

Snel up and running

Eenvoudig online bestellen 

en verkopen 

Jouw eigen webshop binnen de 24uur

Met EasyServed start je eenvoudig en snel met je eigen bestelsite. Je gasten plaatsen via hun smartp-

hone, tablet of computer hun bestelling, die ze vervolgens afhalen of laten bezorgen. Jouw inkomende 

bestellingen kan je dan online volgen, via een bonnenprinter of gekoppeld aan jouw kassasysteem.

Naast de verkoop van producten is het ook mogelijk om reservaties te ontvangen.



QR-code scannen aan tafel
Dankzij onze nieuwste ontwikkeling kan jij volledig corona-proof aan de slag! De klant scant een QR-code 

op de tafel waarna ze automatisch worden doorgestuurd naar de gepersonaliseerde bestelpagina van 

jouw locatie. Zo bestelt men eenvoudig zelf aan tafel en ontvang jij een melding om de bestelling klaar te 

maken. Wanneer de bestelling gereed is haalt je klant de bestelling zelf af of serveer jij dit aan tafel. Ook 

de betaling gaat eenvoudig via de QR-code en de bestelsite, zo hoef je niet met contant geld in de weer. 

Als dat niet gemakkelijk is. Interesse in QR-scannen?

Hoe het werkt

1   Scan de QR-code of ga naar de gepersonaliseerde link.

Jouw klant scant een slimme en dynamische QR-code op de tafel met zijn smartphone of surft me-

teen naar jouw gepersonaliseerde link.

5   Bestelling klaar

Eens de bestelling klaar is, brengt iemand de bestelling naar de tafel. De bestelling is

 reeds online betaald dus afrekenen hoeft niet meer. 

4   Bestelling bereiden

De bestelling komt aan de bar of in de keuken meteen uit de printer gerold. 

Ga aan de slag met de bestelling aan de bar of in de keuken.

3   Online bestellen & betalen

Jouw klant kiest zijn producten, bestelt en betaalt online met o.a. Payconiq, Bancontact of iDEAL van-

op zijn eigen toestel.

2   Bekijk het menu online

Jouw klant kan snel en eenvoudig het volledig assortiment bekijken vanop zijn eigen toestel. De digita-

le menukaart heeft meer voordelen dan de traditionele kaart. Zo kunnen ook bijvoorbeeld producten 

in de kijker worden gezet, tijdelijke promoties eenvoudig worden toegevoegd en producten op uitver-

kocht worden gezet.



€35/mnd*

Maandelijks opzegbaar

Tevreden Klant

“Iedereen was laaiend enthousiast over het systeem! We kregen complimenten van de 
gebruikers en de organisatie bedankten ons om het vele werk dat in één klap weg viel!”

Waarom kiezen voor EasyServed?

Shopping-cart DESKTOP chart-line History

Eenvoudig online 
bestellen & verkopen

Dankzij de Qr-code 

kunnen jouw klanten zeer 

eenvoudig en overzich-

telijk bestellen, zowel van 

thuis of op locatie.

Gepersonaliseerde 
website

Een professionele en 

volledig gepersonaliseerde 

website zonder verdere 

zorgen en alle technologie, 

… dat is wat EasyServed 

biedt!

Overzichtelijke 
rapportage & inzicht in 

piekmomenten

Op elk moment, met één 

klik een overzicht van jouw 

bestellingen, omzet zowel 

per dag, maand als per 

persoon.

Snel up & running

Eenvoudige backoffice 

om je gepersonaliseer-

de website onmiddellijk 

up & running te krijgen.

• Digitale menukaart

• Tafels & QR-codes

• Bestelsysteem

• Bestellen als ober

• Print & Go

• Bereidingslocaties

• Dashboard

• Permissies

• Afhaalnotificaties

• Kassakoppeling (Twelve, Quarto,…)

• PAY.be koppeling

*Transactiekosten: Bancontact & Paqonic 0,14 cent/
transactie, Creditcards 1,24%/transactie



 

0032 (0) 9 394 1 394

info@easypayments.be

www.easyserved.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem


