
SCHEUTEN GLASBOKKEN
LEEGMELDEN APP

Scan & klaar!

De Scheuten bokkenapp voor het leegmelden van uw bokken is kosteloos te downloaden 
in de Google Play Store voor Android smartphones, en voor Apple iOS in de App Store. 
Ook aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden. Bovendien is gebruik van de app 
volledig anoniem (individuele gebruikers worden niet geregistreerd).

• Android: http://bit.ly/scheutenappandroid
• Apple iOS: http://bit.ly/scheutenappios

Hebt u nog vragen over het gebruik van de Scheuten bokkenapp? Aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen!
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Download app in Android Download app in iOS

Scheuten glasbokken leegmelden app

INFORMATIE



WAAROM
In drukke tijden is het leegmelden van bokken niet uw eerste prioriteit. Maar wel 
noodzakelijk. Omdat de huurvrije periode niet oneindig is, omdat lege bokken alleen 
maar in de weg staan, en omdat wij die lege bokken keihard nodig hebben om uw 
volgende glasbestelling op tijd mee te leveren.

Dan is het goed, als het leegmelden in een vloek en een zucht - of met een simpele 
scan - afgehandeld kan worden. Daarvoor is er de Scheuten bokkenapp!

VOORDELEN van het gebruik van de Scheuten bokkenapp
• Supersimpel in gebruik: Scan & klaar!
• U bent aanzienlijk minder tijd kwijt aan het leegmelden van bokken. Tijd die u 

daardoor aan andere belangrijke zaken kunt besteden;
• Leegmelden kan direct op locatie gedaan worden door die collega’s, die er het 

beste zicht op hebben of een bok afgemeld kan worden;

Hoe werkt het?
Scan & klaar is zeker niet overdreven, want zo eenvoudig en snel gaat het!
• Download de app uit Google Play of de App store (éénmalig);
• Open de app en scan de QR of barcode op de glasbok als deze retour kan en niet 

meer naar een ander adres wordt verplaatst;
• Geef éénmalig en optioneel toegang tot de GPS locatie om het ophaaladres niet 

iedere keer handmatig te hoeven ingeven;
• Bevestigen en klaar!
Wij halen de glasbok daarna zo snel mogelijk op het adres waar u hem hebt gescand op.

• Met de app vermijdt u fouten, die ontstaan door bijvoorbeeld 
verkeerde boknummers als gevolg van typ-, schrijf- of 
leesfouten of vergeetachtigheid;

• Gebruik van de app voorkomt onnodige huurkosten: In 
de hectiek van de dag is leegmelden snel vergeten en 
voordat u het weet, is de huurvrije periode afgelopen;

• Gebruik is gratis en anoniem - alleen het boknummer 
en de locatie worden opgeslagen en verwerkt.
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