
Doneer 
nu.
Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.

Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte

Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

Doneer 
nu.Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte
Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

Doneer 
nu.
Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.

Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte

Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

Doneer 
nu.Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte
Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

Doneer 
nu.
Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.

Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte

Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

Doneer 
nu.Omdat mensen met kanker jouw steun  

nu harder nodig hebben dan ooit.Collecteweek

30 aug t/m 5 sep

Geef contactloos & veilig

Scan de QR-code 

of ga naar kwf.nl/collecte
Liever overmaken?

NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte

€ 5,00

Pas aan

Bedankt!

Collecteer contactloos met QR-code

Stap 1  
Scan de QR-code 
met je bankieren app of 
camera. 

Stap 2  
QR-code gescand? 
Volg alle stappen 
in beeld.  

Stap 3  
Er komt een voorgesteld 
bedrag in beeld, of kies zelf 
een bedrag. 

Stap 4  
Het is gelukt! Je 
donatie is meteen 
binnen bij KWF.

3 manieren om veilig te collecteren
We vinden het geweldig dat je collecteert voor KWF. Maar we willen wel dat je dat 

veilig doet. Voor jou én de gever. Daarom hebben we drie manieren bedacht waarop 

jij, ook in coronatijd, met een gerust hart kunt collecteren. 

Welke kies jij? 

Aanbellen met collectebus 
Wil je gaan voor een zo hoog mogelijke 

opbrengst? Kies dan voor deze optie. 

•  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 het  

 label of de bus te scannen. 

• Dat kan contant, door geld in de collecte- 

 bus te stoppen. 

• Bedank de gever. Zodra de deur dicht is  

 kun je de bus weer meenemen. 

Doet er niemand open? 

• Doe de donatiekaart in de brievenbus. 

Aanbellen met donatiekaart
Wil jij of je coördinator liever geen contant 

geld ontvangen? Kies dan voor deze optie.

•  Doe de donatiekaart in de brievenbus 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 

donatiekaart te scannen.

•  Bedank de gever.

Tip: je kunt je bus wel meenemen en hem 

aan de hand houden. De collectebus is 

immers heel herkenbaar en geeft vertrouwen.

Donatiekaart ingooien
Doe de donatiekaart 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.

1. 2. 3. 

Betalen is veilig, anoniem en eenmalig. 
En de gemiddelde gift is € 5, terwijl mensen contant gemiddeld € 1,50 geven!

Algemene richtlijnen
•  Collecteer alleen.

•   Was je handen met zeep voor en  

na je collecteronde.

•   Maak de collectebus na elk gebruik 

schoon met een reinigingsdoekje.

•  Houd altijd 1,5 meter afstand.

•  Heb je verkoudheidsklachten?

 Blijf dan thuis.

•   Kijk voor de laatste richtlijnen op  

kwf.nl/vragen-collecteweek
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