
Download de appDownload de app
1. Ga naar de app store of android store
2. Zoek naar de “MyBicky” app
3. Download de app



Kies je taal voer de gegevens van je 
frituur in 

Selecteer 
“ik ben een friturist”

Staat je frituur niet in 
de lijst? Geef dit door 

aan ons!

Als je al geregistreerd 
bent kan je hier 

inloggen

Login & registratie

selecteer je frituur 
uit de lijst

Nog niet geregistreerd? 
Klik dan op registereren

Bevestig de registratie 
van je frituur

We valideren zo 
snel mogelijke je 

registratie!

Ontdek ondertussen de 
app alvast



Klik op scannen op het 
homescherm

Als je voor automatisch scannen hebt gekozen richt 
je je camera naar de code die op je product staat. De 

code wordt automatisch herkent!

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

Of klik op scannen in 
het menu

de code geeft een 
foutmelding? probeer 

opnieuw of neem 
contact met ons op!

Wil je automatisch 
scannen? Klik dan op 

camera

Scannen van je producten

Wil je manueel de code 
ingeven? Klik dan op 

manueel

de code is herkent en je 
punten worden aan je 
account toegevoegd!

met deze punten kan je 
producten uit de shop 

kiezen. Ga naar de shop!

automatisch
scannen

manueel 
inegeven



Kies je product uit 
de lijst

Controleer je gegevens 
en bevestig je 

bestelling

Hier kan je ontdekken 
of je al genoeg punten 
hebt om het product te 

bestellen

Je punten worden 
automatisch in 

mindering gebracht

Wanneer je genoeg 
punten hebt verschijnt 

de knop “bestellen”

myBicky shop

Proficiat! We verwerken 
zo snel mogelijk je 

bestelling. Deze wordt 
geleverd in je frituur

Selecteer het aantal 
producten dat je wil 

bestellen

Klik op shop



ontdek het aantal punten dat je gespaard hebt. Met 
deze punten kan je producten uit de shop bestellen.

Deze punten blijven ... jaar geldig

Het verschil tussen het totaal aantal punten en 
de beschikbare punten zijn de punten die je hebt 

ingewisseld voor producten uit de shop of punten die 
vervallen zijn

Mybicky punten

Klik op punten



Je kan enkel je 
wachtwoord wijzigen. 
Overige zaken kan je 

doorgeven aan ons door 
op “gegevens wijzigen” 

te klikken

waar kan ik de code 
vinden op mijn product? 

Klik op scangids

Slecteer welk product je 
wil scannen

overige functies
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Ontdek waar je de code 
kan terugvinden op je 

product

Je profiel aanpassen? 
Klik op “profiel”


