
 
 
 

Wat is OrderMe? 
Met de software van OrderMe kunnen gasten gemakkelijk (zonder app te downloaden of 
account aan te maken) met hun eigen telefoon bestellen en afrekenen bij restaurants, hotels 
of bars. OrderMe werkt met QR-codes die gekoppeld zijn aan elke tafel, de gast komt direct 
in het online menu van de horecagelegenheid. Elke bestelling die gedaan wordt met 
OrderMe wordt direct verzonden naar het kassa systeem of onze bijgeleverde 
bonnenprinter. 
  
Wij zien OrderMe als een toevoeging op de bestaande service. OrderMe ondersteunt de 
ober tijdens piekmomenten, en geeft de optie aan gasten om elk moment te bestellen of af 
te rekenen. Wij zien OrderMe ook na de richtlijnen van het RIVM als een toegevoegde 
waarde bij de horeca, wij zijn daarom ook bezig met het implementeren van vele features 
om horecagelegenheden betere inzichten te kunnen geven in hun zaak. Zo zijn wij bezig 
met upselling, recommendations, pick up en data analytics. 
 
Hoe kan OrderMe bijdragen aan een veilige en effeciente 1.5-meter economie? 
Waar de horeca momenteel allemaal de 1,5 meter economie moet implementeren zien 
horecaondernemers nog geen effeciente manier om ook echt de 1.5 meter te bewaren in de 
horeca. Vooral het contactmoment van de bestelling opnemen blijft een situatie waar de 1,5 
meter afstand heel moeilijk is te waarborgen. Veel horecaondernemers kiezen daarvoor om 
gasten zelf te laten bestellen aan de bar, maar dit kan ook voor grote problemen zorgen 
omtrent het bewaren van afstand. Daarvoor zou OrderMe de perfecte oplossing zijn. Gasten 
bestellen zelf met de eigen mobiele telefoon waarna de bestelling kan worden gebracht op 
een uitgifte tafel. Op deze manier blijft het personeel op een veilige afstand maar kunnen 
bestellingen wel gemakkelijk worden gedaan. Ideaal dus! Verder is OrderMe bezig met een 
pick up service, waardoor horecaondernemers niet 30% kwijt zijn aan partijen zoals 
Deliveroo, UberEats en Thuisbezorgd. Gasten kunnen dan gemakkelijk vanaf thuis of 
onderweg een QR code scannen en bestellen voor pick up.  
 
Wie zijn OrderMe? 
Op een zonnige dag in September besluiten Dex (24), Floris (24) en Roderick (24) na een 
dag hard werken op kantoor de werkweek goed af te sluiten op een terras in Amsterdam. Ze 
willen alle drie een biertje bestellen maar dit lijkt niet te lukken. Na meerdere mislukte zwaai 
pogingen om de aandacht van bediening te krijgen, was het eindelijk gelukt om de bestelling 
te plaatsen. Aan tafel ontstond de discussie omtrent het ongemak van het bestelproces. ‘Dit 
kan en moet beter’ dachten zij. Wat eerst leidde tot frustraties op een terras, veranderde al 
gauw tot het idee van OrderMe. Na marktonderzoek was er al snel duidelijk dat het lange 



wachten kwam door het grote personeelstekort in de horeca, dit was een probleem wat wij 
graag wouden verhelpen.  

Momenteel is OrderMe hard op weg om de grootste partij op het gebied van mobiel 
bestellen en betalen in de hospitality branch te worden. Met onze ervaring in de horeca en 
door middel van constante innovatie en efficiëntie proberen wij de horeca om te toveren tot 
een modernere en gastvriendelijke omgeving. 

Waar is OrderMe te vinden? 
Door de grote media-aandacht (RTL Z, De Telegraaf, De Ondernemer) die wij hebben 
gekregen de afgelopen tijd, waarin OrderMe werd geprezen als dé oplossing voor de 1,5 
meter economie in de horeca, hebben wij een enorme toestroom van aanvragen ontvangen. 
Wij willen graag zo veel mogelijk horecaondernemers helpen en ook in Amsterdam. In 
Amsterdam zijn wij vanaf 1 juni te vinden bij Neni Amsterdam en Brouwerij Troost.  
 
 
Hoe werkt OrderMe?  
Volg de aanwijzingen op de onderstaande digitale sticker en kom erachter! 
 

 


