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De horeca betaalapp van Golfclub Driene  

 

Vanaf 1 januari 2022 hebben we een nieuw kassasysteem in gebruik genomen. U kunt nu afrekenen met 

een bijbehorende app en ook kunt u de tegoeden opwaarderen en bestellingen inzien. De naam van de 

app is Mydealz.  

 

Account/inloggen 

U kunt inloggen via pc of laptop maar ook via uw smartphone of tablet. Wanneer u uw smartphone of 

tablet gebruikt, heeft u tevens de optie om de pagina als “webapp” op uw device op te slaan. Wanneer 

u voor het eerst gaat inloggen ziet u een hint in beeld komen om de pagina als “webapp” op te slaan. 

Heeft u deze hint gemist, geen probleem, onderin deze handleiding is dit nog een keer extra beschreven 

voor zowel IPhone als Android telefoons. 

 

klik op de volgende link om voor de eerste keer in te loggen c.q. uw account te activeren: 

https://golfclubdriene.mydealz.nl 

 

U komt in het volgende scherm 

 

      

https://golfclubdriene.mydealz.nl/#ath
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U kunt hier inloggen met dezelfde gegevens als waarmee u in Telegolf inlogt. 

 

Als u ingelogd bent komt u in uw persoonlijke omgeving van MyDealz.  

 

 

 

 

Opwaarderen 

U kunt (24 uur per dag) uw horecasaldo opwaarderen. Hieronder staat beschreven hoe u dit kunt doen. 

Uiteraard kan dit ook contant of per pin bij de bar in het clubhuis.  

LET OP: Het is vanaf heden niet meer mogelijk om een negatief saldo te hebben. Wilt u wat bestellen 

zorgt u er dan voor dat er voldoende saldo op uw account staat. 

 

Om op te waarderen klikt u op het bedrag van uw voorkeur of geeft zelf het bedrag aan via de knop 

“Ander bedrag”.  Bijvoorbeeld € 50,00 → dan komt u in het volgende scherm 
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Selecteer de door u gewenste betaalmethode en bank en klik op “OK” om het betaalproces c.q. de 

opwaardering af te ronden. Zodra u uw opwaardering heeft afgerond, ontvangt u hiervan per e-mail een 

bevestiging. 

 

Uw nieuwe horecasaldo is direct bijgeboekt, te zien in de Mydealz app en binnen enkele minuten 

zichtbaar in het kassasysteem van ons restaurant. 

 

N.B. Bij bedragen kleiner dan € 50,00 wordt € 0,35 door Mydealz in rekening gebracht. Stel u waardeert 

op met € 20,00 dan wordt er € 20,35 van uw bankrekening afgeschreven. Uw tegoed in de app wordt 

opgewaardeerd met € 20,-. Bij opwaarderen met een bedrag van € 50,00 of hoger worden geen extra 

kosten in rekening gebracht. Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om uw saldo met ons pinapparaat 

op te waarderen bij de bar.   

 

Betalen met MyDealz 

Om te betalen met de MyDealz app logt u in in de app en klikt op “Betaal”. Het volgende scherm wordt 

getoond 
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De bedieningsmedewerker scant uw QR-code en wikkelt daarmee automatisch de betaling af. 

 

Historie opwaarderen en betalingen 

Om uw historie in te zien van opwaarderen en betalingen logt u in in de MyDealz app en klikt op 

“Historie”. 

U komt direct in het scherm met de historie van uw bestellingen/betalingen 
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Om de historie van opwaarderen in te zien klikt u binnen dit scherm op “Stortingen”. 

De historie van opwaarderingen wordt getoond 

 

 

 

We wensen u een fijn verblijf toe bij Golfclub Driene. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag. 

 

Team Par-Tee Horeca – Golfclub Driene 

Tel: 074-2508466 

Email: info@par-tee.nl 
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MyDealz als webapp/icoon op uw tablet of smartphone installeren 

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de betaalapp als icoon kunt installeren op uw tablet of smartphone. U 

kunt ook online kijken naar een toelichting via https://my-dealz.nl/webapp/  

 

Iphone 

Druk onder in de balk op het vierkant met de pijl omhoog. Wanneer u de app op uw iPad wilt opslaan 

dan zult u dit icoon rechtsboven vinden. 

 

 
 

Er volgt nu een pop-up scherm. Klik onderin op het kruisje met de tekst “zet in beginscherm”. 

 

 
 

Er volgt weer een pop-up scherm. U kunt direct rechtsboven op “Voeg toe” drukken. 

 

Wanneer u op “Voeg toe” hebt gedrukt, wordt de app opgeslagen op uw mobiele apparaat. U kunt nu 

de app opstarten door op het icoon van uw golfbaan te klikken. 

 

Er volgt nu een inlog scherm. Login in met uw emailadres en wachtwoord. Dit zijn dezelfde login 

gegevens die u nodig  hebt om bij Telegolf in te loggen. Druk vervolgens op het pijltje. 

 

Apple zal u vragen om het wachtwoord te bewaren. Wanneer u dit accepteert hoeft u de volgende keer 

bij het starten van de app niet opnieuw in te loggen. 

 

https://my-dealz.nl/webapp/
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Gefeliciteerd u kunt nu de app gebruiken! 

 

U kunt nu via de app uw saldo inzien en eventueel via iDeal opwaarderen. De app toont tevens uw 

bestel- en opwaardeer historie. 

 

Android 

Druk rechtsboven op de 3 puntjes. 

 

 
 

Er wordt een keuze menu uitgeklapt. Kies in dit menu voor “Toevoegen aan startscherm”. 

 

Er volgt een pop-up genaamd “Toevoegen aan startscherm”. Klik hierop. 

 

De app is nu opgeslagen op uw Android device. Druk op de home knop van uw Android device en start 

de nieuwe app. U herkent de nieuwe app aan het logo van uw Golfbaan. 

 

Er volgt nu een login scherm. Login met email adres en wachtwoord en druk op het pijltje. Dit betreft 

dezelfde login gegevens als die van Telegolf. 

 

Android zal vragen of hij uw wachtwoord moet opslaan. Kies voor “Opslaan”, dan hoeft u de volgende 

keer niet opnieuw in te loggen. 

 

Gefeliciteerd u kunt nu de app gebruiken! 

 

U kunt nu via de app uw saldo inzien en eventueel via iDeal opwaarderen. De app toont tevens uw 

bestel- en opwaardeer historie. 

 

 

 

 


