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Uitleg en tips voor een geweldige online Bingo.
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www.IkBenAanwezig.nl

Met ons systeem organiseer je het
klassieke spel in een nieuw jasje.

Inloggen of aanmelden
Log in op jouw account. Nog geen account?
Meld je gratis aan bij Ik Ben Aanwezig via
https://shop.ikbenaanwezig.nl/register

Herman Huyzinga

Aanmelden
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Nieuw evenement aanmaken
Maak een nieuw evenement aan en vul alle
gegevens in. Klik op Mijn Evenementen,
selecteer het zojuist aangemaakte evenement
en klik op het tabblad Bingo.
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Bingotickets aanmaken
Klik op de groene plus om een Bingotickets
aan te maken. Maak meerdere Bingotickets
aan als je bijvoorbeeld meerdere
speelrondes wilt spelen.
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Afbeelding toevoegen
Maak je Bingokaart(en) af met een afbeelding
(A5-formaat), deze komt op de achtergrond
van de Bingokaart(en).
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Start met verkopen
Controleer de ticketshop voor jouw
online Bingo. Verspreid de url van
de ticketshop en start met verkopen.

6

Deelnemers
Deelnemers ontvangen hun Bingokaarten
als PDF-bestand.

Wil je een Bingo met gratis Bingokaarten organiseren?
Neem contact met ons op, dan stellen we dit voor je in.
We factureren achteraf, servicekosten € 0,59 (incl. BTW) per Bingokaart.
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Met ons systeem organiseer je het
klassieke spel in een nieuw jasje.
Uitleg en tips voor een geweldige online Bingo.

Je kunt met Bingokaarten van 75 of 90 getallen
spelen, die op volgorde of willekeurig over de
kolommen worden verdeeld. Stel dit in bij
de extra opties, voordat je start met verkopen.
Bepaal bij de instellingen van het Bingospel
of je speelt voor een horizontale of
verticale rij en/of een volle kaart. Je kunt
meerdere rondes spelen. Communiceer naar
de deelnemers waar zij voor spelen.
Maak gebruik van je eigen Bingomolen
en voer de getrokken getallen handmatig in
of laat ons systeem willekeurig getallen kiezen
en automatisch invoeren. Het systeem
controleert direct welke Bingokaart
er Bingo heeft, en direct getoond.

Tip! Gebruik Youtube of Facebook als platform
om het spel te spelen en de trekking uit te zenden.
Deelnemers zitten thuis klaar met speelkaart
en stift en het spel kan beginnen.

Tip! Zet de url naar de stream/uitzending in
de omschrijving van de speelkaart.

Tip! Laat deelnemers bellen of een foto van
hun Bingokaart whatsappen wanneer ze
Bingo hebben. Verifieer razendsnel de naam bij
de winnaars of de deelnemer een geldige Bingo heeft.

