
OP JAAR TIJD 
TERUGVERDIEND

Joël Verbeeck van dagbladhandel
De Lettertrap in  Wezemaal inves-
teerde drie jaar terug in een kassa-
systeem van Vertico. Hij deed dat
speciaal  voor de lottospeelpotten:
“Ik  gebruik  het  systeem van lotto-
speelpotten heel veel. Ik heb dan
ook speciaal deze kassa gekocht.
Ik  had  lovende  dingen  gehoord
erover van collega's.  Het is geen
goedkope investering, maar ik heb
ze op een jaar tijd terugverdiend
door de extra omzet die ik erdoor
maak. Dus het is zeker de moeite
waard.  Ik  zou  het  iedereen
aanraden”

SCHOT IN DE ROOS

Joël  gebruikt  het  systeem  onder-
tussen  al  drie  jaar:  “Ik  ben  eerst
begonnen  met  speelpotten  voor
Euromillions.  Iedere  vrijdag  een
speelpot van 15 euro. En bij grote
bedragen een inzet van 50 euro.
Dat  kan  veel  lijken,  maar  de
mensen doen daaraan mee. Zeker
als  ze  zien  dat  anderen  ook
meespelen.
Dat  was  een  schot  in  de  roos.
Soms  deden  er  meer  dan  100
klanten mee. Ondertussen  organi-
seer  ik  ook   wekelijkse,  vaste
speelpotten  voor  Lotto.  Klanten
kunnen  zich  voor  50  euro
inschrijven voor 5 weken. 10 euro
per  week  dus.  Dat  vinden  ze
geweldig.” 

STANDAARD IN KASSA

Bram  De  Bock,  Vertico  IT  Solu-
tions:  “De  optie  voor  de  speel-
potten is een standaardfunctie van
onze  kassa.  De  klanten  die
meespelen, krijgen altijd een beta-

lingsbewijs  met  barcode.  Dit
maakt het eenvoudig om achteraf
de deelname te bewijzen.”
Het  is  zelfs  mogelijk  het  e-
mailadres  van  de  zaak  te
koppelen.  Van  zodra  dat  is
gebeurd,  kan  men  ook  automati-
sche  mailings  sturen  naar  de
klanten.  Zo  krijgen  ze  nog  eens
alle informatie rond de speelpot in
hun mailbox.

SYSTEEM SCHEPT 
VERTROUWEN

Joël:  “Het  wijst  eigenlijk  zichzelf
uit. Bovendien schept het systeem
vertrouwen bij  de  klanten.  Als  je
een lottospeelpot organiseert en je
moet  zelf  alle  gegevens  van  de
klanten  bijhouden;  de  inzet,  de
nummers, etc. dan zijn de mensen
wat terughoudend. Ze durven wel

eens  twijfelen  of  alles  wel  goed
wordt  bijgehouden  en  correct
verloopt.  Met  dit  systeem  kan  ik
een  bewijs  van  participatie
meegeven. Dat komt professioneel
over en stelt de klanten gerust. Op
die manier is er achteraf ook geen
discussie mogelijk.”

MAILING

Joël: “Daarnaast krijgen de klanten
via  het  systeem  ook  een  e-mail.
Daarin staat ook hoeveel personen
er  hebben  meegespeeld,  het
totaalbedrag, en de nummers. Op
die manier kunnen de klanten alles
goed  opvolgen.  Na  de  lottotrek-
king  zie  ik  dan  hoeveel  er  is
gewonnen.  Dat  geef  ik  in  het
systeem  in  en  dat  berekent  dan
automatisch hoeveel winst er is per
persoon.  De  klanten  krijgen  die
informatie  ook  via  e-mail.  Dat
vinden  de  klanten  ook  leuk,
sommigen reageren zelf op die e-
mails.  Bovendien  heb  ik  onder-
tussen alle e-mailadressen van de
klanten die hebben meegespeeld.
Ik stuur zelf nog iedere week een
mail  naar  de  klanten  om  hen  te
herinneren aan de speelpotten. Dit
kan ook allemaal via de kassa.” 

KASSASYSTEEM VERTICO MAAKT
BEHEER LOTTOSPEELPOTTEN KINDERSPEL
GEZAMENLIJK SPELEN ZIT IN DE LIFT

et samen spelen op de Lotto is iets dat veel bijval kent bij klanten van 
dagbladhandels. Mensen vinden het fijn om samen met vrienden en kennissen 

op de Lotto te spelen. Ze zetten al snel een hoger bedrag in dan wanneer ze alleen
spelen. Het kassasysteem van Vertico biedt standaard een optie voor het beheer 
van lottospeelpotten. Met het systeem kunt u eenvoudig betalingsbewijzen geven en
is er ook opvolging van de speelpotten via e-mail. Dit schept vertrouwen bij uw 
klanten. Met een kassasysteem van Vertico kunt u met een minimum aan moeite en 
kennis zelf ook lottospeelpotten organiseren.
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R E P O R T A G E

Vertico IT-Solutions
Hoogeindeken 7, bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 09/349.07.19
Fax: 09/349.07.88
info@vertico.be
www.vertico.be

MKIBE0173R00_v03.odt

Joël Verbeeck van de Lettertrap in Wezemaal gebruikt het systeem al drie jaar.
“Het schept vertrouwen bij de klanten”

De spelers krijgen een bewijs van deelname. 
Joël: “Op die manier is achteraf geen discussie mogelijk.”
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