my
Download de app:
1. Ga naar de app store
2. Zoek naar de MyB’eats app
3. Download de app

Login & registratie

Kies je taal

Selecteer
“ik ben een
friturist”

Als je al geregistreerd
bent, kan je hier inloggen

Nog niet geregistreerd?
Klik dan op registreren

Selecteer je frituur
uit de lijst

Staat je frituur niet
in de lijst? Laat het
ons weten

Bevestig je
registratie

We valideren zo
snel mogelijk je registratie

Voer de gegevens
van je frituur in

Scannen van je producten
Automatisch
Scannen

Burgers

Scan
code

Klik op scannen op
het beginscherm

Of klik op scannen
in het menu
Manueel
ingeven

Wil je manueel
de code invoeren?
Klik dan op manueel

Voer de code in
en druk op “bevestigen”

Klik op het scanteken
om het product te
scannen

Open de camera
en scan de code

Als je voor manueel
hebt gekozen, geef je de code
in die op je product staat

Catalogus

Klik op catalogus
in het menu

Kies je product
categorie

Selecteer het aantal
producten dat je wilt
bestellen

Controleer je gegevens
en bevestig je bestelling

Kies je product

Proficiat! We verwerken
zo snel mogelijk je bestelling.
Deze wordt geleverd in je
frituur

Als je genoeg B’eats
hebt, verschijnt de knop
“bestel”

Je B’eats worden
automatisch in
mindering gebracht

Mybicky b’eats

Klik op het startscherm
om je B’eats te
raadplegen

Of klik op
“B’eats”

Kies de gegevens
die je wilt
raadplegen

Ontdek het aantal B’eats dat je gespaard hebt.
Met deze punten kan je producten uit de
catalogus bestellen.

Contact

OVerige functies

Je profiel aanpassen?
Klik op “profiel”

Je kan enkel je
wachtwoord wijzigen.
Overige zaken kan je
aan ons doorgeven
door op “gegevens
wijzigen” te klikken

Klik op contact of op
de foto van je
vertegenwoordiger
in de
rechterbovenhoek

Je komt op het scherm van
de vertegenwoordiger waar
je contact kan opnemen

Aflever adres

Je afleveradres wijzigen? Laat het
weten aan je vertegenwoordiger

Contacteer de
vertegenwoordiger rechtstreeks
via telefoon of mail

