
   3/5  Kies leverdatum

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

Wanneer de 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?

Het systeem doet een datumvoorstel rekening-houdend 
met het kortingssysteem van Voermeesters. Indien u een 
andere leverdatum wenst, kunt u de datum aanpassen. 
De leverdatum die u kiest geldt voor de hele bestelling. 
Bij stap 4/5 kunt u per product de leverdatum wijzigen.

In dit overzicht kunt u per product de hoeveelheid, het 
silonummer en de leverdatum wijzigen. 
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Bestel-app



Bestel-app
Met de bestel-app plaatst u snel en eenvoudig 

uw bestelling op basis van uw bestelhistorie. 

Dit zijn de producten die u de laatste zes 

maanden besteld heeft. Natuurlijk kunt u 

ook andere producten bestellen.

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

gaat u rechtstreeks naar de bestel-app toe. 

U kunt deze internet pagina als 

snelkoppeling op uw beginscherm plaatsen.

 

TOEGANG BESTEL-APP

U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig 

om toegang te krijgen tot de bestel-app. 

Wanneer u nog geen inloggegevens heeft, 

kunt u zich aanmelden via onze 

klantenservice, telefoon 0317-499595.

   Login Mijn Voermeesters

Vink een product uit de bestelhistorie aan of selecteer een 
nieuw product. Let op, eventuele toevoegingen worden 
automatisch mee aangevinkt met het hoofd artikel. De 
hoeveelheid en het silonummer kunt u wijzigen bij stap 4/5.

Vul de inloggegevens in.
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Rijnhaven 14, Postbus 610, 6700 AP Wageningen
T 0317-499595
info@voermeesters.nl, www.voermeesters.nl

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 bij stap 5/5 een ander 
afleveradres kiezen. U slaat stap 1/5 over wanneer u één 
afleveradres heeft.

•  Snel en eenvoudig bestellen

•  Geschikt voor Apple iOS,  
Android of Microsoft 
Windows

•  Bestellen op basis van de 
bestelhistorie


