
 

 

Handleiding Getellpool Scanner (smartphone-app) 

1. Als u de Gestellpool Scan-app voor het eerst opent, vult u uw 
Gestellpool klantnummer, uw voor- en achternaam en uw 
telefoonnummer in. Vervolgens bevestigt u door rechtsboven in het 
beeldscherm op ‘Opslaan’ te klikken. 
 
Info: Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eventuele 
vragen bij het ophalen van een glasbok, in dit geval is het van belang 
dat wij de naam weten van degene die leegmeldt. 
 
 
 

2. U ziet nu uw huidige locatie. Als de glasbok die u leegmelden wil zich 
op uw huidige locatie bevindt en ook daar opgehaald kan worden, 
kunt u bevestigen door rechtsboven in het beeldscherm op ‘Opslaan’ 
te klikken.  
Bevindt de glasbok zich op een andere locatie, oftewel kan de 
glasbok op een andere afgehaald worden, heeft u twee 
mogelijkheden: U kunt het ophaaladres handmatig invoeren of u 
kunt het ophaaladres bepalen door middel van het verschuiven van 
de rode punt op uw beeldscherm. Zodra u de gewenste locatie 
gekozen heeft kunt u weer rechts bovenin het beeldscherm 
bevestigen door op ´Opslaan´ te klikken. 
 

3. Kies nu voor de optie “Scannen” en scan vervolgens de 
barcode die zich op de sticker op de vrij te melden glasbok 
bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zorg ervoor dat de complete barcode zich binnen de 
binnenste rechthoek bevindt, zodat de hele barcode 
herkend kan worden.  
 
 

  



5. Indien de barcode correct gescand werd, verschijnt nu het 
glasboknummer op uw beeldscherm.  
 

6. In het onderste veld “Notitie(optioneel)” kunt u een notitie invoeren. 
Gebruik dit veld in het geval dat er zich bijv. oud glas of beschadigde 
artikelen op de glasbok bevinden. En kies vervolgens als antwoord op 
de vraag “Is de gescande barcode (0000000000000) correct?” met “Ja” 
of “Nee”. 
 
Tip: werd de streepjescode niet correct gescand kiest u voor ´Nee`. Nu 
kunt u de barcode nogmaals scannen of u kunt het 15-cijferige 
glasboknummer handmatig invoeren (knop “Handmatig” midden 
onderin het beeld). 
 

7. Als u meerdere glasbokken tegelijkertijd wilt leegmelden, kunt u 
nogmaals de optie “Scannen” kiezen en stap 5. En 6. Herhalen.  
 

8. U ziet nu een overzicht van de glasbokken waarvan u de barcodes 
gescand heeft. In dit overzicht kunt u de afzonderlijke glasbokken 
selecteren en bewerken. Klikt u in het overzicht linksboven op de knop 
“Bewerken” heeft u de mogelijkheid een gescande glasbok uit het 
overzicht te verwijderen.   
 
 
 
 
 

9. Nadat u alle glasbokken die u leegmelden wil gescand heeft en alle 
gegevens correct ingevoerd zijn, klikt u op “Mededeling versturen”. 
Vervolgens ziet u op uw beeldscherm een bevestiging van uw 
leegmelding. 
 
 
Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail: info@gestellpool.com   

 

 

 


