
Uitleg app

Onze Oogst winkels hebben geen 
personeel, waardoor wij onze 
natuurinclusieve boeren een goede prijs 
kunnen geven voor hun producten. 

Gelukkig is het eenvoudig om je 
vers-boodschappen bij Oogst te doen. 
Met onze app krijg je toegang tot de 
winkel bij jou in de buurt en kun je op 
een veilige manier afrekenen. 

Hier laten we zien hoe dat werkt. 



Als je de app hebt gedownload en een 
account hebt aangemaakt, kom je in 
dit startscherm. 

Hier kun je de winkel bij jou in de 
buurt selecteren door er op te klikken, 
bijvoorbeeld ‘Oogst Leiden’. 

1. Winkel selecteren



Als je in de buurt bent van de 
winkel, licht de bovenste knop 'deur 
openen' donkergroen op, als je 
daarop drukt gaat de deur open. 

2. Winkel openen



Eenmaal in de winkel kun je 
rondkijken en de dingen uitzoeken die 
je graag meeneemt. 

Als je alles verzamelt hebt, druk je op 
'bekijk alle producten in de winkel' op 
hetzelfde scherm. 

3. Boodschappen doen



In het productoverzicht, vind je de 
prijzen en meer informatie over de 
producten. 

Hier kun je de producten aangeven die 
je wilt kopen door op het plusje te 
drukken.

4. Producten invullen



5. Sommige producten moet 
je wegen; met de weegschaal, of 
het gewicht staat op de 
verpakking. 

Dan tik je het aantal gram aan 
in de app. 

5. Producten wegen



Of je geeft het aantal stuks aan dat je van 
iets wilt, bijv aubergines

6. Producten per stuk



De producten die je hebt ingegeven, 
komen automatisch in je boodschappentas 
terecht. Dat is het derde icoontje onderin, 
waar je op kunt drukken. 

Hier kun je als je klaar bent, drukken op 
de knop ‘producten betalen’.

7. Producten in 
boodschappentas



Je krijgt ter check je bon te zien. Als het 
klopt kun je drukken op 'betalen met 
ideal'. Dan wordt je automatisch 
doorgestuurd naar je bank om te betalen. 

En dat is dat :), dan kun je de winkel 
verlaten en lekker gaan genieten van je 
producten.

8. Betalen


