1 website,
alle eetgelegenheden van de gemeente
Vaals
Een maaltijd zoeken
en bestellen in enkele klikken
WAAROM MEEDOEN?
MET DIT INITIATIEF WILLEN WE ALLE HORECAONDERNEMERS
IN DE GEMEENTE VAALS DE MOGELIJKHEID BIEDEN OM HUN
(TIJDELIJKE) BEZORG- EN AFHAALMOGELIJKHEDEN ONDER DE
AANDACHT TE BRENGEN.
HEEFT U NOG GEEN ONLINE BEZORG- OF
AFHAALMOGELIJKHEDEN?
OOK DAN KUNNEN WIJ U ONLINE HELPEN DOOR MIDDEL VAN
HET GRATIS PLATFORM AMUSE.

UW RESTAURANT EN AANBOD ONDER DE AANDACHT
GEBRACHT BIJ INWONERS VAN DE GEMEENTE VAALS EN
OMGEVING, BEZOEKERS EN TOERISTEN

PROMOTIE VAN DE SITE
De gemeente Vaals zal de website breed onder de aandacht brengen bij
de pers en promoten op social media en in de openbare ruimte.
Daarnaast rekenen we op u als ondernemer en de
ondernemersverenigingen voor naamsbekendheid.

WIJ HELPEN U ONLINE!

Bezoekers van de site kunnen meteen doorklikken naar uw
bestelmogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld uw website zijn, een
thuisbezorgdwebsite of gewoon een telefoonnummer.
Heeft u nog geen online bestelsysteem maar hier wel behoefte aan?
Dan helpen we u daar ook mee op weg met de gratis professionele
bestelsoftware EN app van Amuse.
Vermelding op de site en gebruik van dit professionele bestelsysteem
kost u niets!

WILT U OOK OP DE SITE VERMELD STAAN? GA NAAR
WWW.THUISUITETENINVAALS.NL OF STUUR EEN EMAIL NAAR
CONTACT@THUISUITETENINVAALS.NL

AMUSE
NAAST VERMELDING OP DE SITE KUNT U OOK KIEZEN VOOR GEBRUIK VAN
DE GRATIS BESTELSOFTWARE EN APP VAN AMUSE.
In dat geval wordt u ook vermeld in het restaurantoverzicht van de gratis bestelapp en
kunt u kosteloos gebruik maken van uitgebreide bestelsoftware voor afhalen, bezorgen
en to-go concepten.
Deelname kost niets!
U hoeft alleen informatie over uw restaurant en uw menukaart in te vullen.
U kunt er ook voor kiezen om dit te laten doen door Amuse, dit kost eigenlijk 99 euro.
Om u op weg te helpen deelt de gemeente in deze kosten en dragen wij 50 euro bij.

Voor eenmalig 49 euro bent u online!

WAT HEEFT AMUSE U TE BIEDEN?
Amuse is de gratis app (en platform) voor de horeca die helpt bij het
ontwikkelen van de beste horecabeleving. Voor de gasten, maar ook voor de
ondernemers en medewerkers.
U kunt verschillende modules aan en uit zetten, zoals:
- Eigen profiel voor de horecazaak
- digitale menukaart met uitgebreide opties
- module voor afhalen/bezorgen/to go
- Bestellen en betalen via QR code
- module voor online reserveren
Op uw profiel staan uw contactgegevens en informatie over uw restaurant.
Door de zoek- en vind functionaliteit bent u vindbaar voor gasten. De app en
de site bieden verschillende betaalmethoden (contant, pin, iDEAL). De
bestellingen ontvangt u in de mail en op uw dashboard. U kunt alles naar
wens instellen!
Amuse heeft nog veel meer te bieden, wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden?
Ga naar https://aanmelden.amuse-menu.nl of stuur een mail naar
remco@amuse-menu.nl of bel 06-46979054

Amuse is gratis te gebruiken voor alle horecazaken. U betaalt alleen
eenmalig als u hulp nodig heeft bij het aanmelden. Geen maandelijkse
abonnementskosten, geen kosten per bestelling, geen commissie op de
omzet. Amuse is en blijft gratis te gebruiken.

