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1. Downloaden uit App Store
1

2

Download BeleefRoutes App
Zoek in de App Store van je telefoon naar de gratis BeleefRoutes® App
en druk op ‘installeer app’. Na ingeving van je Apple ID-wachtwoord zal
de App automatisch worden geladen.

2

Overzicht routes
Klik daarna op de BeleefRoutes® App op je iPhone. Er verschijnt een
overzicht van de beschikbare routes. Deze routes kun je downloaden.
De meeste routes zijn gratis.

3

Selecteer route
Als je op een route in het overzicht drukt, krijg je een volgend scherm
met meer route-eigenschappen.

4

Download route
Voor het krijgen van de route druk je op ‘koop route’ of ‘gratis route’.
De gedownloade route verschijnt in de App onder het tabje ‘mijn routes’.
Tijdens het volgen van routes werkt BeleefRoutes® 100% offline.
Zo heb je onderweg geen telecomkosten of problemen met bereik.
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2. Op pad
1

3

Selecteer route
Druk op ‘mijn routes’ en selecteer je gewenste route. Wanneer je op locatie
bent druk op ‘start route’. Wanneer je naar startpunt toe wilt zie 2.

2

Navigeer naar startpunt route
Druk op ‘toon op kaart’ of ‘navigeer naar’ om de reis naar het startpunt te
bepalen.
A

‘toon op kaart’
Geeft startlocatie en je huidige locatie weer op kaart.

B

‘navigeer naar’
Plan reis naar startpunt route.

A

1

2
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3. Onderweg
1

4

Start route
Druk op ‘start route’. Het scherm toont dan de kaart met de routelijn en de
highlights.

2

Kaart
De blauwe stip in de kaart geeft jouw positie aan. Je dient je daarvoor in het
kaartgebiedte begeven. Volg de route door de rode lijn te volgen naar de
volgende highlight.
A

Centreren
Door op de centreerknop te drukken, blijft jouw positie altijd in het
midden van de kaart.

B

Iconen
Door op het horecasymbool te drukken, worden de nuttige
plaatsen op de kaart verborgen of juist getoond.

3 		 Lijst
In de lijst vind je een lijst van de highlights.
C

Kompas
Voor het bepalen van de juiste richting kan de kompasfunctie
handig zijn.

A
B
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3. Onderweg
1

5
Highlight
Tijdens het volgen van de route wordt je door een geluidssignaal, trillen en oplichting van het highlight-symbool geattendeerd op de extra informatie op dat punt.
Druk in de kaart of in de lijst op de highlight om deze te bekijken. Vervolgens
kom je op de eerste pagina met informatie.

2

Inhoud
Er zitten vaak meerdere pagina’s in één highlight. Dit kun je zien door
de witte pijltjes onder de afbeelding. Naar rechts is naar de volgende
pagina, naar links is naar de vorige pagina. Door omlaag te scrollen
kun je de hele tekst lezen. Door op een foto te drukken, wordt de afbeelding vergroot weergegeven.

3

Video
Aan de playknop kun je zien dat er aan de foto een videofragment is
gekoppeld. Deze is te activeren door op de playknop te drukken.

4

Audio
Audiofragmenten worden aangeduid met een muzieknootje. Deze
kunnen eveneens geactiveerd worden door op deze knop te drukken.
Je hebt geen internetverbinding nodig om de audio- en video
fragmenten af te spelen.

1
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3. Onderweg
1

6

Type highlight
Highlights met een groen vinkje zijn bekeken. Dit ontgrendelt automatisch
de volgende highlight.
De highlights met slotje zijn nog niet te openen. Bij sommige routes is
het nodig om ter plaatse eerst een vraag te beantwoorden voordat een
volgende highlight wordt ontgrendeld.
Bij MysterieRoutes (zie hoofdstuk 3) worden highlights pas ontgrendeld
als je er fysiek dichtbij bent.
Highlights van routes zonder vaste volgorde zijn niet genummerd. Deze
highlights zijn allemaal direct te openen en kunnen thuis al bekeken worden.
Wil je onderweg verrast worden? Dan adviseren wij de highlights
vooraf niet thuis te openen.

2

Horeca en overige adressen
Onderaan de lijst met highlights vind je horeca en overige adressen.
Als er een pijltje achter staat, kun je het item aanklikken voor meer informatie.

1

1
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4. Soorten routes
BeleefRoutes® zijn er als WandelRoutes en FietsRoutes
De routes kunnen verschillend van opzet zijn:
1. 	MysterieRoute
Je krijgt alleen het startpunt te zien als eerste highlight.
Je weet niet waar je uitkomt.
Leuk als je van verrassingen houdt.
2. GidsRoute
Heel veel wetenswaardigheden onderweg.
Je leert spelenderwijs. En ontdekt van alles.
Alsof je met een gids op pad bent.
3. QuizRoute
Met vraag- en antwoordspelletjes onderweg.
Leerzaam en leuk tegelijk.
4. VerhalenRoute
Sommige routes vertellen een verhaal van vroeger.
Of zitten vol met anekdotes.
Of kijken door de ogen van een bekend figuur.
5. KinderRoute
Speciaal gemaakt voor kinderen tot 12 jaar.
Met weetjes en quizjes die juist hen boeien.
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