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DEEL 1: De BUFFL app op je telefoon zetten
STAP 1: Ga naar de App Store

STAP 2: Ga naar de zoekfunctie.

op je telefoon. De App Store is

Deze functie kan je herkennen

een online winkel waar software

aan het vergrootglas. Via de

gekocht kan worden. Deze

zoekfunctie kan je apps zoeken.

software is ook wel gekend
onder de naam apps of
applicaties. In de App Store kan
je de BUFFL app gratis
downloaden.
Dit is hoe het icoon van de App
Store eruit ziet. Tik hier éénmaal

Hier zie je de zoekfunctie.

op.

STAP 3: Je kan nu een zoekterm

STAP 4: Je kan nu wat informatie

ingeven bovenaan in de

over de app vinden. Om de app

zoekbalk. In dit geval is de

op je telefoon te zetten tik je op

zoekterm BUFFL. Let goed op de

“download”. Dit is volledig gratis.

juiste schrijfwijze.

Dit is de zoekbalk waar je in kan

Klik op “download” om de app

typen.

op je telefoon te zetten.

STAP 5: De applicatie staat nu
op je telefoon. Klik op “open” om
de app te openen.

Klik op “open” om de app te
openen.
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DEEL 2: De BUFFL app voor de eerste keer openen
STAP 1: Open de app op je

STAP 2: Kies jouw taal. Dit

telefoon. Dit kan je doen door

bepaalt de taal van de app.

éénmaal op het icoon te tikken.

Tik op de grijze knop om de taal
te selecteren.
Dit is hoe het icoon van BUFFL
eruit ziet. Tik hier éénmaal op.

Tik op het pijltje om verder te
gaan.

STAP 3: Je krijgt nu een korte

STAP 4: Je kan je nu een nieuw

uitleg over de applicatie. Lees de

account aanmaken door op

instructies en ga telkens verder

“nieuw account” te tikken. Heb je

door op het blauwe pijltje te

al een account? Heb je

tikken. Je kan de uitleg ook

bijvoorbeeld al eens ingelogd op

overslaan door op de grijze tekst

een ander toestel of via het web

“overslaan” te tikken.

aan het einde van een survey?
Klik dan op “inloggen”.
Klik op “login” als je al een
account hebt en wilt inloggen.

Tik op het pijltje om verder te

Klik op “registreer” als je een

gaan.

nieuw account wilt aanmaken.

STAP 5: Een account aanmaken

STAP 6: We tonen nu hoe je kan

Vul hier je e-mailadres in als je

inloggen.

een account wilt aanmaken met
je e-mailadres.
Vul hier je wachtwoord in. Tik op
het oogje als je je wachtwoord
wilt zien.
Tik op de groene knop als je
klaar bent met invullen.
Tik op het Facebook of Google
icoon als je met één van deze

Vul hier je e-mailadres in als je
een account hebt aangemaakt
met je e-mailadres.
Vul hier je wachtwoord in. Tik op het
oogje als je je wachtwoord wilt zien.
Tik op de groene knop als je
klaar bent met het invullen van
je gegevens.

wilt registreren. Dit kan alleen

Tik op het Facebook of Google icoon

als je al een Facebook of Google

als je met één van deze wilt inloggen.

account hebt. Ben je niet zeker?
Registreer dan met je e-mail.
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DEEL 3: Proﬁel invullen om meer tokens te verdienen
STAP 1: Ga naar je proﬁel. Dit

STAP 2: Vul je basisgegevens in.

doe je door op het proﬁel icoon
te tikken.
Je kan dit deel ook overslaan als
je wilt, en er later op
terugkomen, maar je zal wel
niet alle tokens verdienen

Je kan teruggaan door op het pijltje
te tikken.

tijdens het invullen van een
survey.

Tik op de tekst om je gegevens
aan te passen.
Een vraagteken geeft aan dat je
het veld nog niet ingevuld hebt.

STAP 3: Breid je proﬁel uit.

STAP 4: Uitgebreid: persoonlijk

Vul eventueel ook je

Wat groen aangeduid staat is waar je

uitgebreid proﬁel in. Er zijn

bent, in dit geval persoonlijke

2 categorieën

gegevens.

namelijk persoonlijke en
professionele gegevens.
We kijker er even naar in

Tik op professioneel om je

de volgende stap.

professionele gegevens aan te
vullen.
Tik op de tekst om je gegevens
aan te passen.

STAP 5: Uitgebreid: professioneel
Wat groen aangeduid staat is
waar je bent, in dit geval
professionele gegevens.

Tik op het pijltje om terug te gaan.
Tik op persoonlijk om terug te
gaan naar de persoonlijke
gegevens.

Tik op de tekst om je gegevens
aan te passen.
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DEEL 4: De navigatiebalk, surveys en tokens
STAP 1: Navigatiebalk: surveys

STAP 2: Navigatiebalk: shop

Het eerste deel van de

Het tweede deel van de

navigatiebalk is de startpagina

navigatiebalk is het

met alle beschikbare surveys.

winkelwagentje voor het
uitgeven van je opgespaarde

Je kan steeds tussen schermen

tokens.

wisselen door op de iconen te
drukken.

STAP 3: Navigatiebalk: wedstrijd

STAP 4: Survey systeem

Het derde deel van de navigatiebalk is

Openstaande surveys waar je

het BUFFL icoontje dat staat voor de

aan kan deelnemen. Klik op het

maandelijkse wedstrijd waar je aan

vuilbakje om een survey uit je

kan meedoen.

lijst te verwijderen.

Meedoen aan de wedstrijd doe je

Er komen dagelijks nieuwe

door de schiftingsvraag in te vullen.

surveys die ook weer

Deze kan je enkel invullen als je

verdwijnen wanneer het aantal

minstens 10 surveys ingevuld hebt

ingevulde surveys bereikt is.

die maand. Je moet geen tokens
inruilen om mee te doen.

Wanneer je surveys invult, kan
je hiermee virtuele tokens
opsparen.

STAP 5: Een survey openen

STAP 6: Start survey

Tik op de survey om de survey te

Klik nogmaals op “start survey”

openen.

om te bevestigen. De survey zal
dan openen.
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DEEL 5: Tokens inruilen voor een waardebon
STAP 1: Ga naar de shop

STAP 2: Tik op een waardebon

TIP: Dit is het tweede icoon in

Tik op een van de foto’s op de

de navigatie.

eerste rij om naar een
detailpagina te gaan van een

De tokens die je verdiend hebt
met surveys in te vullen kan je
inwisselen voor waardebonnen.
Onderaan zie je de waarde van
de bon in euro. Bovenaan zie je
hoeveel tokens je moet uitgeven
om deze bon aan te kopen.

STAP 3: De detailpagina
Dit is de detailpagina van
een waardebon. Je vindt
er meer informatie over
de waardebon.

Tik op “koop” als je de
waardebon wilt kopen met je
tokens. Je zal dan een e-mail
krijgen met de waardebon in
zodat je hem kunt printen.

waardebon. Daar kan je de
waardebon aankopen.
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DEEL 6: Tokens doneren aan een goed doel
STAP 1: Ga naar de shop

STAP 2: Een goed doel

TIP: Dit is het middelste icoon
in de navigatiebalk.

Op deze rij zie je de goede
doelen. Bovenaan zie je dat je in
De tokens die je verdiend hebt
met surveys in te vullen kan je
doneren aan een goed doel.

schijven van 100 tokens kan
doneren. Die schijven staan
gelijk aan donaties van 1 euro.
Onderaan zie je het totaal
bedrag dat een goed doel al
ingezameld heeft.

STAP 3: Tik op een goed doel

STAP 4: De detailpagina
Dit is de detailpagina van een
goed doel. Je vindt er meer
informatie over het goed doel.

Tik op een van de foto’s op de
tweede rij om naar een

Tik op “koop” als je wilt

detailpagina te gaan van een

doneren aan dit goed doel.

goed doel. Daar kan je doneren

Standaard ga je één keer 100

in schijven van 100 tokens.

tokens doneren. Als je op het +
teken tikt zal het aantal
verhoogd worden naar 200
tokens.

IOS HANDLEIDING BUFFL APP

DEEL 7: Tokens doneren aan een organisatie
STAP 1: Ga naar de shop

STAP 2: Een organisatie

TIP: Dit is het middelste icoon
in de navigatiebalk.
Op deze rij zie je de
organisaties. Bovenaan zie je dat
De tokens die je verdiend hebt

je in schijven van 25 tokens kan

met surveys in te vullen kan je

doneren. Onderaan zie je het

doneren aan een organisatie.

aantal schijven dat een
organisatie al gekregen heeft en
wat hun doel is.

STAP 3: Tik op een organisatie

STAP 4: De detailpagina
Dit is de detailpagina van een
organisatie. Je vindt er meer
informatie over de organisatie.

Tik op een van de foto’s op de
derde rij om naar een

Tik op “koop” als je wilt

detailpagina te gaan van een

doneren aan deze organisatie.

organisatie. Daar kan je doneren

Standaard ga je één keer 25

in schijven van 25 tokens.

tokens doneren. Als je op het
+ teken tikt zal het aantal
verhoogd worden naar 50
tokens.
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DEEL 8: Vrienden uitnodigen om meer tokens te verdienen
STAP 1: Ga naar je proﬁel

STAP 2: Persoonlijke link

Tik op “nodig je vrienden uit”

Tik op “deel via persoonlijke

om je vrienden uit te nodigen

link” om een unieke link te

en zo meer tokens te

krijgen die jij kan delen met je

verdienen.

vrienden.

STAP 3: Deel de link

STAP 4: Verdien tokens

Als je op “deel persoonlijke link”

Als je vrienden zich registreren

tikt krijg je niet gewoon een link

via deze link, zal jij bonus tokens

maar de optie om het te delen

ontvangen elke keer zij een

via verschillende media zoals

survey invullen.

Facebook en WhatsApp
bijvoorbeeld.
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DEEL 9: Problemen, vragen en suggesties
STAP 1: Ga naar de shop

STAP 2: Ga naar onder en tik

TIP: Dit is het middelste icoon

op de FAQ knop

in de navigatiebalk.

Tik op “FAQ” om de meest
gestelde vragen en hun
antwoorden te bekijken. Hier zal
je waarschijnlijk een antwoord
vinden op jouw vraag.

STAP 3: Zoek jouw vraag in de FAQ

STAP 4: Geen antwoord op
jouw vraag?

Tik op een vraag om het
antwoord te bekijken.

Heb je geen antwoord gevonden
op jouw vraag? Neem dan
contact op met het BUFFL team
door op “contacteer ons” te
tikken.

STAP 5: Wat wil je juist vragen of

STAP 6: Shake it baby!

melden?

Wist je dat je dit scherm op elk
moment kan tevoorschijn
toveren door te schudden met
je gsm?

Iets dat niet werkt zoals het hoort?
Suggestie om de app te verbeteren?
Een vraag?

