
       

 

 

 

 

Uitleg QR ticket van onze televisieshow “Ik hou van Kainbongelstad”, 

 

U wilt meer uitleg over de QR ticket. Deze kan los gekocht worden en bij de Box 

Kainbongel Borrelbox wordt de QR ticket meegeleverd.  

 

Meespelen met de QR ticket werkt heel simpel, u hoeft geen computerwonder te 

zijn om mee te doen! U kunt gebruik maken van de QR code maar dat hoeft niet. 

Onder ziet u twee manieren hoe u mee kunt spelen: 

Twee manieren van inloggen:  

• U kunt de code scannen met de camera van uw smartphone en u komt 

vanzelf op de website waar u uw naam en telefoonnummer (zonder 

streepjes, dus alleen 10 cijfers) in kan vullen. Als u dit heeft gedaan en 

bevestigd heeft dan komt u in het deelname gedeelte waar u mee kunt 

spelen. 

• Lukt het scannen niet, dan opent u internet met uw smartphone en voert u 

in: www.pubonline.nl in. Dan komt u in een inlog venster waar u de code 

invoert die op uw unieke kaartje staat vermeld en bevestig deze. Daarna 

voert u uw naam en telefoonnummer (zonderstreepjes, dus alleen 10 

cijfers) in bevestig deze. Daarna komt u in het deelname gedeelte waar u 

mee kunt spelen. 

Een half u voor het programma kunt u inloggen en vervolgens deelnemen aan 

het spel. Per onderwerp krijgt u een meerkeuzevraag die u met u smartphone 

kunt beantwoorden en bevestigen, de gegevens worden direct digitaal verwerkt. 

Zo kunnen wij in de live show gelijk de winnaars bekend maken. Zijn er 

meerdere mensen met alle vragen juist beantwoord, dan speelt het tijdaspect 

waarin u uw antwoord heeft bevestigd een belangrijke rol. Zo hebben wij altijd 

drie winnaars! 

U ziet, een kind doet de was, doe gezellig met ons mee! Wij doen ons best om er 

een leuke show van te maken. Dus bestel gauw uw QR ticket of uw Kainbongel 

Borrelbox incl. QR ticket. 

 

Wij wensen een veel kijk en speel plezier! 

 

http://www.pubonline.nl/

