
Uw bestelling

Wijziging bestelling

Bevestigen en versturen

Uw bestelling is geplaatst

De hoeveelheid en het silonummer worden overgenomen 
vanuit de historie. Ook doet het systeem automatisch een 
datumvoorstel. Klik in het overzicht van uw bestelling op 
het zwarte potloodje om deze gegevens te wijzigen. Zodra 
de bestelling compleet is, klikt u op ‘Bestelling bevestigen’.

Wanneer u bij ‘Uw bestelling’ op het zwarte potloodje klikt, 
verschijnen links in het scherm de invoervelden. Wanneer u 
op ‘Wijzigen’ klikt worden de wijzigingen doorgevoerd in het 
overzicht van uw bestelling.

Wanneer u akkoord gaat met de algemene 
leveringsvoorwaarden en vervolgens op ‘Bestelling 
versturen’ klikt, wordt de bestelling verzonden. Klik op 
‘+ Bestelling ander afleveradres’ wanneer u een bestelling 
voor een ander afleveradres wilt toevoegen.

Wanneer uw bestelling succesvol is verzonden ontvangt 
u een bevestiging in uw scherm en per e-mail. Wilt u 
contact opnemen met onze klantenservice wanneer u geen 
bevestiging heeft ontvangen?
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Mijn Voermeesters
Via Mijn Voermeesters kunt u snel en eenvoudig 

bestellingen plaatsen en uw bestelhistorie, 

facturen en mineralengegevens inzien. 

U plaatst uw bestelling op basis van uw 

bestelhistorie. Natuurlijk kunt u ook andere 

producten bestellen.

Op onze website vindt u een link naar Mijn 

Voermeesters.  Via https://portal.voermeesters.nl 

gaat u rechtstreeks naar Mijn Voermeesters.

Wanneer u nog geen inloggegevens heeft, kunt u 

zich aanmelden via onze klantenservice, telefoon 

0317-499595.

Login Mijn Voermeesters

Kies afleveradres

Kies product/silo

Vul de inloggegevens in. Wanneer u geen 
inloggegevens heeft, kunt u zich op onze website 
aanmelden.

Zodra u ingelogd bent, verschijnt een lijstje met 
afleveradressen. Kies het adres waarvoor u een bestelling 
wilt plaatsen. Wanneer u voor meerdere adressen een 
bestelling wilt plaatsen, kunt u in het scherm bestelling 
bevestigen op ‘+ Bestelling ander afleveradres’ klikken.

Vink de producten aan die u wilt bestellen en klik 
vervolgens op ‘Voeg toe aan bestellijst’. De producten die 
u heeft toegevoegd verschijnen onder in beeld. Onder de 
bestelhistorie vindt u de knop ‘+ Nieuw product’. Klik hierop  
wanneer u een product wilt bestellen dat niet in de 
bestelhistorie staat.

•  Bestellen: hier kunt u eenvoudig uw bestellingen 
online aan ons doorgeven.

•  Historie: u vindt hier een overzicht van alle 
bestellingen en leveringen. Ook kunt u 
afleverdocumenten opvragen en printen.

•  Facturen: hier kunt u uw facturen online bekijken 
en als PDF opslaan. Tevens kunt u de facturen in 
XML-formaat opvragen en verwerken.

•  Mineralen: per BRS-nummer kunt u een overzicht 
opvragen van alle mineralenleveringen.
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