
Zelfscan met de 
handscanner

In deze flyer lees je hoe het werkt.

Waarom kiezen
voor de
handscanner?

Verkort je wachttijd aan de kassa.

je kunt je boodschappen 
direct inpakken in je tas.

Je hebt DIRECT EEN duidelijk overzicht 
van je boodschappen.

Doe nu nog sneller boodschappen  
met de handscanner van Jan Linders!

Heb je vragen? 
Je kunt ons persoonlijk bereiken op werkdagen van 8.30-17.00 uur via  
(085) 888 95 26 of stuur een mail naar klantenservice@janlinders.nl  
En natuurlijk staan onze medewerkers in jouw Jan Linders supermarkt  
ook voor je klaar!

Hoe werkt de
handscanner?

Richt de laser op de streepjescode

Druk op "  winkelmand" voor een 
overzicht van jouw gescande producten

Artikelen

Korting

Totaal

1

€ 0,00

€ 1,27

PRODUCTNAAM
  1,693 kg x € 0,75

€ 1,27

Druk op 
Verwijderen 
om een 
product te 
verwijderen

Druk op 'Ik'” 
voor een 
overzicht 
van jouw 
Liefhebbers-
punten

Het voordeel van het zuidenHet voordeel van het zuiden



•  Richt de handscanner op de streepjescode van 
een product. 
Het product wordt automatisch toegevoegd aan je 
boodschappenlijst. Vervolgens kun je het product in  
je winkelwagen of -mand leggen.

•  Lukt het niet om een product te scannen?  
Houd het dan apart en geef het bij de handscan kassa  
aan onze medewerker.

•  Scan altijd alle smaken en varianten.  
Het is belangrijk om alle smaken en varianten te scannen.  
Zo houden wij de voorraad optimaal voor je.

•  Hoe scan je fruit, groente en/of losse aardappelen? 
Weeg alle fruit en groente (losse aardappelen vind je onder 
de ‘groente’ knop) die niet per stuk worden verkocht bij de 
weegschaal. Print en scan de prijssticker. Plak de prijssticker  
op het product. De producten die per stuk worden verkocht 
zijn voorzien van een streepjescode.

•  Producten zonder streepjescode?  
Sommige producten, zoals groente, fruit, bepaalde broodjes 
en eieren, kun je scannen via de streepjescode op het schap 
van het product.

•   Als je gebruik maakt van de handscanner reken je af bij  
een van de speciale handscan kassa’s. Bij deze kassa’s kun je 
alleen betalen met pin, contant betalen is hier niet mogelijk.

•  Ter controle kan het voorkomen dat de kassamedewerker 
steekproefsgewijs producten scant. Alvast bedankt voor je 
medewerking.

activeer je Scan je Reken af bij een
handscanner boodschappen handscan kassa

stap 1 stap 2 stap 3

•  Scan je Liefhebbers-pas 
of de streepjescode in 
de Jan Linders-app bij 
de scanner aan de 
uitgiftewand van 
de handscanners. 
Pak de handscanner die 
oplicht en plaats hem in 
je winkelwagen of houd 
hem in je hand.

•  Heb je geen gratis 
Liefhebbers-pas?  
Vraag deze dan gerust bij 
de kassa en profiteer meteen 
van extra voordeel.

Maar ook zonder pas kun 
je handscanner gebruiken. 
Gebruik dan de knop rechts 
onderaan op het touch- 
screen om een handscanner 
te activeren.

Jouw voordeel
van het zuiden!

Deze Liefhebbers-pas is strikt persoonlijk.
Deelname aan Jan Linders Liefhebbers en
gebruik van deze pas zijn onderworpen
aan onze Algemene voorwaarden en 
Privacybeleid. 

Extra aanbiedingen

altijd punten sparen

gratis producten voor jou

Download de Jan Linders-app of lees 
meer op janlinders.nl/liefhebbers hulp nodig?

Spreek gerust één  
van onze medewerkers aan.

zelfscan

Deze herken je aan het 
zelfscan symbool


