
� Chatten
Kom in contact met andere leuke singles en
begin een leuk gesprek via de messenger.

� Hoe werkt het?
.

Download gratis de app
en ontmoet leuke singles!

Desktop PC
in browser op

Vind een leuke single
Zoek en vind leuke singles die bĳ jou
passen of in de buurt wonen met de
handige zoekfunctie.

Stuur een bericht
Begin een leuk gesprek dat kan gaan
over een detail in zĳn of haar profiel of
dingen die jullie gemeen hebben.

Profiteer van alle functies
Wil je zien wie jou leuk vindt en onbeperkt
chatten? Upgrade dan naar premium al
vanaf €7,50 p/mnd.

Maak een profiel aan
Voorzie je profiel met een leuke
persoonlĳke foto en een pakkende
tekst waarin je vertelt wie jĳ bent.

Kĳk voor meer informatie op www.capido.be



� Zoeken
Zoek met de uitgebreide zoekfunctie naar leuke singles
en bekĳk hun uitgebreide profielen met persoonlĳke foto’s.

� Flirten
Swipe door alle singles en flirt erop los!

Sturen jullie wederzĳds een flirt? Dan is er een match!
Capido is een samenvoegsel van cupido en handicap, vandaar de
naam. We bieden een online platform waar mensen met een
lichamelĳke / verstandelĳke beperking of autisme kunnen daten.

Capido is in augustus 2016 opgericht door
Erwin Oudshoorn die zelf geboren is met
lymfe vochtophoping in zĳn gezicht. Door
zĳn aangeboren afwĳking kan hĳ moeilĳk
praten en ziet hĳ er bĳzonder uit.

Erwin weet dus als geen ander hoe lastig het is
om te daten met een beperking. Het begint altĳd met een leuk
chatgesprek, maar bĳ het uitwisselen van een foto wordt hĳ vaak
afgewezen of zelfs direct geblokkeerd. Vandaar dat hĳ Capido
heeft opgericht.

Natuurlĳk is het niet zo dat mensen met een beperking moeten
daten met gelĳkgestemden, maar dit platform richt zich wel op de
doelgroep waar enigszins begrip voor elkaars situatie is.

Naast het platform organiseren we ook activiteiten en bieden we
ook tools om de singles op weg te helpen zoals handige tips in
videos, blogs en ons dating kaartspel Capido Gespreksstarters.
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