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BEZOEK AAN HORECA EN 
WINKELS IN HET CENTRUM 
VEILIG GEREGELD

Namens de VOC vragen wij jullie aandacht voor 
het volgende. Het coronavirus vraagt van ons een 
steeds veiligere winkelomgeving voor de consument.
Daarnaast willen we ook, volledig volgens de richtlijnen 
van het RIVM en in overleg met de gemeente Alphen 
aan den Rijn, de bezoekers van het centrum tijdens de 
feestdagen, zoveel mogelijk verspreid in het centrum 
hun inkopen laten doen.

Het bestuur van de VOC heeft voor de mogelijke 
realisatie van het Kersthuis een veilige registratie app 
beschikbaar; de Proofme.ID app.

We willen er natuurlijk alles aan doen om onze klanten en gasten ondanks alle maatregelen 
zo gastvrij mogelijk te kunnen blijven ontvangen in ons centrum. Daar maakt de stichting 
VOC zich elke keer weer hard voor. Lees in deze brief over de unieke app en ontvang 
5 gezichtsschermen waarmee we onze klanten met een glimlach kunnen ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
Kees van Keeken

veilig

CORONA APP

BESTE CENTRUM WINKELIERS

MEER WETEN? GA NAAR WWW.PROOFME.ID

De App slaat gegevens, zoals naam en telefoonnummer, niet op. Alle 
gegevens blijven in de app op uw telefoon. Zo voorkomt u dat uw 
gegevens ongewenst overal bekend zijn.

WELKOM!
HELP ONS  MET HET STELLEN VAN 
DE VERPLICHTE VRAGEN VANUIT HET 
RIVM EN GEBRUIK ONZE PROOFME-APP.

SCAN DEZE QR 
IN DE PROOF ME APP
BLIJKT ER NA UW BEZOEK SPRAKE TE ZIJN VAN EEN 
BESMETTING? WIJ HELPEN DAN BEVOEGDE PARTIJEN 
OM ANONIEM VAST TE STELLEN OP BASIS VAN TIJD EN 
PLAATS WIE MOGELIJK BESMET ZOU KUNNEN ZIJN. WIJ 
INFORMEREN HEM / HAAR PERSOONLIJK VIA DE APP.

1. DOWNLOAD DE 
PROOFME-APP

2. SCAN DE CODE 
IN DE APP

3. BEANTWOORD DE 
VRAGEN & LAAT ZIEN

4. GENIET VAN 
UW BEZOEK

5. EINDE BEZOEK
LOG UIT IN DE APP!

WWW.PROOFME.ID/DOWNLOAD
DOWNLOAD DE APP VIA:

CHECK IN 
OP DEZE LOCATIE

2
STAP

1
STAP

UW EIGEN LOGO

PERSOONLIJKE
LOCATIE 
QR CODE

WELKOM BINNEN, SCANNEN, 
CLICKEN, KLAAR!

Door bij binnenkomst eenvoudig de QR code te scannen en de triage 
vragen te beantwoorden, is de aanwezigheid van iedere bezoeker 
geregistreerd. De locatie verlaten? Eenvoudig uitchecken kan binnen de 
app. Bij een eventuele positieve uitslag van een corona patiënt meldt 
de app dit aan de personen die in aanraking met elkaar zijn geweest. 
Al uw persoonlijke gegevens zijn bij u in een veilige kluis op uw eigen  
telefoon opgeslagen.

ZO WERKT DE PROOFME CHECK-IN APP OOK 
VOOR DE WINKELS IN HET CENTRUM

Alle winkels binnen de VOC in het centrum van Alphen aan den Rijn kunnen 
uniform gebruik maken van deze unieke app. Op een veilige manier voldoen deze 
winkels binnen de VOC dan uniform aan de eisen, die de overheid de komende 
maanden zeker nog van u zal vragen. Alles centraal gecoördineerd en volledig 
veilig voor u en uw klant.

• Als u zich bij ons aanmeldt, ontvangt u per e-mail een poster met een 
 QR-code en uitleg voor uw bezoekers. Deze print u uit en hangt u 
 op bij de entree.
• Wijs uw bezoekers op de ProofMe app voor een snellere check-in.
• Bij aankomst scannen uw bezoekers allen individueel de QR-code 
 die bij uw entree hangt.
• Na het scannen van de QR-code beantwoorden uw bezoekers de    
 corona check vragen van de Rijksoverheid in de ProofMe app.
• Iedere bezoeker toont het resultaat van de vragenlijst.
• Bij vertrek, geven uw bezoekers in de app aan dat zij uitchecken.
• Wilt u meer informatie? Neem contact op via aanmelding@proofme.id
• De app slaat gegevens zoals naam en telefoonnummer niet op. 
 Alle gegevens blijven in de app op uw telefoon. Zo voorkomt u dat 
 uw gegevens ongewenst overal bekend zijn.

SFEER

Eind oktober is de 
sfeerverlichting in de 
winkelstraten opgehangen. 
In december gaan we dat 
nog aan vullen met verlichte 
kerstbomen in het centrum.

BIJ DEZE NIEUWSBRIEF ONTVANGT U 
OOK INFORMATIE VOOR EEN ENQUÊTE

OVER DE KOOPAVONDEN 
IN DE DECEMBERMAAND.

U KUNT DE ENQUÊTE HIER INVULLEN.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
centrummanager van Alphen aan den 
Rijn, Marc Krimpenfort, per e-mail, 
marckrimpenfort@casema.nl 
of telefonisch op 06 - 83 57 33 90.

GEZICHTSSCHERMEN

Bij deze nieuwsbrief heeft 
u 5 gezichtsschermen 
ont vangen, om te 
gebruiken in uw winkel. 
Horecaondernemers 
kunnen 1x gezichts-
schermen bestellen bij 
de centrummanager, via 
marckrimpenfort@casema.nl, 
onder vermelding van een 
bereikbaar afleveradres.

https://www.ferendum.com/nl/PID527512PSD1005748757

