
 

 

——————————————————  PERSBERICHT  —————————————————— 
 

TAGONCE: NOOIT MEER JE SPULLEN KWIJT! 
 
ENSCHEDE – Je koffer zoek, je mobieltje kwijt of wederom je auto-, fiets- of huissleutels 
verloren?! Geen paniek, met de “slimme labels” van TagOnce kan de vinder van je 
waardevolle spullen snel, eenvoudig en rechtstreeks contact met je opnemen. Handig, 
efficiënt en in tegenstelling tot dure bluetooth oplossingen werkt TagOnce altijd!  
 
Wat je ook verliest, met TagOnce krijg je terug wat je lief is! De labels van TagOnce zijn stevig, 
waterbestendig en voorzien van een QR-code en NFC-chip. Wat er precies aan informatie op het 
label staat, bepaal je zelf met behulp van de gebruikersvriendelijke app die je gratis kunt 
downloaden. 
 
Slimme labels  
Als de vinder de tag scant, krijgt de eigenaar van de spullen direct een pushnotificatie met de 
vindplaats op zijn of haar mobiel. Vervolgens kan de vinder heel eenvoudig contact leggen op de 
manier die de eigenaar via de app heeft gekozen. Dat is een groot voordeel voor de privacy ten 
opzichte van de huidige labels in de markt, want de gebruiker kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld 
alleen een telefoonnummer of e-mailadres te tonen in plaats van zijn volledige privégegevens. 
 
De gebruiker bepaalt dus helemaal zelf welke gegevens hij of zij laat zien. Bovendien zijn deze op 
elk gewenst moment en voor elke reis op afstand aan te passen. Zo is het ook heel eenvoudig om 
bijvoorbeeld een nieuw vakantieadres of een ander telefoonnummer aan de labels toe te voegen. 
 
Werkt zonder batterijen of Bluetooth 
De slimme labels van TagOnce zijn eenvoudig uit te lezen middels elke willekeurige moderne 
smartphone. De vinder van de spullen heeft daarvoor geen app of iets anders nodig. Een tikje tegen 
het label of een snelle scan met de standaard camera van je iPhone is voldoende. 
 
Een ander groot voordeel is dat je niet afhankelijk bent van een batterij of verbinding via Bluetooth. 
Het systeem werkt altijd en overal, voor onbeperkte duur. Daarmee is TagOnce  ideaal voor gebruik 
op reis of op vakantie. 
 
Als je spullen op een luchthaven of station gevonden worden, krijg je snel en rechtstreeks contact 
met de vinder. Maar TagOnce is ook interessant om bijvoorbeeld aan de halsband van je huisdier te 
bevestigen om je geliefde beestje snel weer terug te krijgen. 
 
TagOnce is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Als sleutelhanger, bagagelabel, in de vorm 
van een sticker of als armbandje voor de kids. De sleutelhanger is ook geschikt voor aan de 
halsband van je huisdier. Voor €9,95 heb je al jouw eigen TagOnce label inclusief gratis app en 
levenslange lost & found service.  
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie of HR foto’s neem contact op met Niels Olde Heuvel (eigenaar TagOnce) via 
(06)51254848 of via niels@tagonce.nl. Op www.tagonce.nl vind je meer achtergrondinformatie.  
Bij interesse sturen wij je graag een gratis TagOnce label toe om te testen.  
 

 
 

 


