
Een POSITIEVE 1,5 meter-samenleving 

Hoe kunnen wij bijdragen?
      

     Minder….Wachtrijen voor de winkels    

     Minder….Risico om besmet te raken in wachtrijen  

     Minder….Irritatie door te dicht op elkaar te staan  

       

     Meer….Verbinding tussen lokale retailers & Amsterdammers 

     Meer….Persoonlijk contact      

     Meer….Hulp vooraf en achteraf van Retailers   

Wat is ons IDEE? 

Wij willen Amsterdam dichter bij elkaar brengen door Retailers te verbinden 

met de Amsterdammers. 

Wij geloven juist dat er in deze tijden verbroedering ontstaat en dat dit juist nu moet 

gebeuren met technologie. Daarom willen wij onze technologie ter beschikking stellen, 

waarin we een APP opzetten “Amsterdam Loves Retailers”. In deze app kunnen alle Amster-

dammers een tijdslot boeken bij zijn of haar lokale retailer waardoor zij niet meer in de rij 

hoeven te staan. Daarnaast dient de APP ook als een community waarin mensen via de chat 

een praatje met elkaar kunnen maken. Middels persoonlijke profielen is het voor iedereen 

duidelijk met wie zij te maken hebben.

Hoe ziet de APP er uit?

Patrique van der Valk   |   CEO Yeagger

yeagger.com

Pitch Amsterdam Economic Board
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“Minder kans op Corona besmetting door een hechtere 

online Amsterdam community te creeren”

De eerste versie van deze APP hebben we al live in onze testomgeving. Wij kunnen dus snel 

schakelen om te gaan testen en dit spoedig in praktijk te gaan gebruiken.
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Voordelen

     Boek makkelijk tijdslots bij je lokale retailers

     Klanten komen langs op de geboekte tijden

     Geen wachtrijen dus geen irritaties over te dicht op elkaar staan

     Direct en gemakkelijk chatten met je lokale retailers

     Retailers kunnen makkelijker persoonlijkere service aanbieden

     Vooraf reserveren en op de hoogte van acties van de retailers

Wie zijn WIJ?

Wij zijn Yeagger een Amsterdamse startup vanuit StartupVillage. Onze passie is om zoveel mogelijk 

ondernemers zo snel en slim mogelijk te helpen met software. Daarom leveren wij online vraag en 

aanbod platforms aan toekomstige, startende en kleine ondernemers. Wij voorzien deze ondernemers 

hun eigen platform via een APP waarin zij hun diensten kunnen aanbieden en ook hun eigen commu-

nity kunnen creëren. Het voordeel voor onze klanten is dat zij geen grote investeringen hoeven te 

doen maar een laag bedrag per maand betalen, ook wel een Software-as-a-Service genoemd. 

Hierdoor kunnen onze klanten gelijk beginnen met hun business en kunnen zij snel schalen.

TEAMWORK makes the dream work!

Wij zijn op zoek naar een samenwerking met een enthousiaste partij of groep van mensen die de 

APP “Amsterdam Loves Retailers” wil gaan vullen met alle retailers van Amsterdam, zodat alle 

Amsterdammers toch op een persoonlijke, veilig en snelle manier kunnen winkelen, met zo min 

mogelijk risico om besmet te raken met het Corona virus.

Made with love by Team Yeagger

Contact persoon:

Patrique van der Valk | CEO

M: +31(0)6 28 18 78 65

patrique@yeagger.com

Yeagger B.V.
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1098 XH  Amsterdam
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