
Ons werk voor een gezonder 
Nederland moet doorgaan!

Wij bundelen 
onze bussen

voor één keer
voor één keer

Fijn dat je meedo�  aan 

deze unieke colle� e!
Inhaalcollecte
12 t/m 24 oktober 2020

Tijd 
De beste tijd om te collecteren is tussen 17.00 en 19.30 uur. Dan zijn de meeste mensen 
thuis. Collecteer liever niet na 19.30 uur. 

Licht de inhaalcollecte toe
Door corona konden de duizenden vrijwillige collectanten van de Hartstichting, 
ReumaNederland en Longfonds dit voorjaar niet langs de deuren. Terwijl 
onze collecteopbrengst juist van onschatbare waarde is voor het werk van de 
gezondheidsfondsen. Daarom bundelen alle collectanten voor één keer hun bussen 
tijdens deze unieke inhaalcollecte: we collecteren mét elkaar en vóór elkaar. 

Geen contant geld?
Heeft iemand geen contant geld? Bied aan om een gift over te maken via de iDeal 
QR-code of verwijs naar inhaalcollecte.nl voor een online gift.

Bedank altijd hartelijk
Bedank hartelijk voor elke gift, hoe klein ook. Alle beetjes helpen!

Samen collecteren 
Samen op pad motiveert en is gezelliger. Collecteer je samen met een andere collectant, 
neem dan ieder een kant van de straat of loop huis om huis.

Collecteer ook op andere plekken
Neem je collectebus mee naar je werk of (sport)vereniging en vraag ook daar om een gift. 
Overleg met je collecteorganisator of je bij de supermarkt in jouw buurt kunt staan.

Hartelijk dank voor jouw inz� !

hartstichting.nl reumanederland.nl longfonds.nl

Collectetips

  Houd altijd 1,5 meter afstand.
  Was je handen met zeep voor en na je collecteronde.
  Maak de collectebus (handgreep + geldgleuf) na elk gebruik schoon met een reinigingsdoekje.
  Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
  Collecteer alleen of samen. Houd wel rekening met de 1,5 meterregel!
  Kijk voor de laatste richtlijnen op cbf.nl.

Coronarichtlijnen 
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Bedankt!
Door jouw inzet kunnen we dit najaar toch langs de deuren met de collectebus. 
We lopen mét elkaar en vóór elkaar, voor een gezonder Nederland.

Samen strijden we voor
 concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden
 een beter leven met reuma 
 een wereld zonder longziekten

Waarom een inhaalcollecte?
Door corona konden wij, de Hartstichting, ReumaNederland en Longfonds, dit 
voorjaar niet met de collectebus langs de deuren. Terwijl giften die onze duizenden 
vrijwillige collectanten elk jaar ophalen juist van onschatbare waarde zijn voor het 
werk van gezondheidsfondsen. Daarom bundelen we eenmalig onze krachten. We 
collecteren mét elkaar en vóór elkaar. Dat is uniek!

Veilig collecteren
We vinden het geweldig dat je voor een gezonder Nederland collecteert en willen 
natuurlijk graag dat je dat veilig doet. Voor jou én de gever. Daarom hieronder drie 
manieren waarop jij, ook in coronatijd, met een gerust hart kunt collecteren.

  Zet de bus op de grond en bel aan.
     Zet twee stappen naar achter, zodat je op minimaal 1,5 meter 

afstand staat.
Doet er iemand open?
  Vraag om een gift.
  Dat kan mobiel, door de QR-code op de legitimatiekaart of de  

bus te scannen.
  Dat kan contant, door geld in de collectebus te stoppen.
  Bedank de gever. Zodra de deur dicht is kun je de bus  

weer meenemen.
Doet er niemand open?
  Doe de niet-thuis-kaart in de brievenbus.  

1. Aanbellen met collectebus 

Wil je een zo 
hoog mogelijke 
opbrengst? 
Kies dan voor  
deze optie. 

Doe de niet-thuis-kaart in de brievenbus. Let op: bij deze manier van collecteren heb je 
geen persoonlijk contactmoment aan de deur. Uit ervaring weten we dat daardoor de 
opbrengst een stuk lager zal zijn. Maar in deze tijden is alles mooi meegenomen. 

3. Niet-thuis-kaart achterlaten 

 Zet de bus op de grond en bel aan.
  Zet twee stappen naar achter, zodat je op minimaal 1,5 meter  

afstand staat. 
Doet er iemand open?
  Vraag om een gift. 
  Geef aan dat je wegens corona liever geen contact geld ontvangt, 

maar dat ze mobiel kunnen geven, door de QR-code op de bus 
te scannen.
  Bedank de gever. Zodra de deur dicht is kun je de bus weer 

meenemen. 
Doet er niemand open?
 Doe de niet-thuis-kaart in de brievenbus.

2. Aanbellen met de collectebus – zonder contant geld 

Wil jij of je 
organisator liever 
geen contant geld 
ontvangen?  
Kies dan voor  
deze optie. 

Gift overmaken met de smartphone
Heeft iemand geen contant geld? Betalen via de smartphone mag ook! Dat is 
makkelijk, veilig en anoniem. 

Zo werkt het:
1.  Scan de iDEAL QR-code met de camera, met Tikkie of met de Bankieren App op 

de smartphone.*
2. Volg de stappen in beeld.
3. Pas eventueel het bedrag aan.
4.  Gelukt! De gift staat direct op de rekening van de Hartstichting. De totale 

opbrengst wordt onder de drie gezondheidsfondsen verdeeld.

Persoonlijke QR-code sticker
Heb je een persoonlijke iDEAL QR-code sticker per post ontvangen? Plak deze over 
de iDEAL QR-code op het legitimatiebewijs. Jouw collecteorganisator of wijkhoofd 
kan dan na afloop van de collecteweek jouw persoonlijke opbrengst in het 
collecteadministratiesysteem zien.

*   Het kan zijn dat jouw bank de iDEAL QR-code niet herkent. Gebruik dan de gratis iDEAL App. Deze vind je 
in de App Store en de Google Play Store.
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