
Snel en eenvoudig online bestellen



Mijn ABZ Diervoeding; het beste dichtbij
Via ons webportaal Mijn ABZ Diervoeding kunt u 

snel en eenvoudig online uw bestellingen plaatsen, uw 

bestelhistorie inzien, uw facturen raadplegen en afname- 

en mineralenoverzichten uitdraaien. Tevens kunt u gebruik 

maken van de module Vraag & Aanbod en ABZ Direct 

(voor rundveehouders).

U kunt met uw inloggegevens inloggen op 

Mijn ABZ Diervoeding via onze website 

www.abzdiervoeding.nl. 

Indien u nog geen inloggegevens heeft, kunt u zich hiervoor 

aanmelden op onze website of contact opnemen met onze Front 



Kies module

modules:

Bestelmodule, voor het plaatsen van een bestelling of 

het raadplegen van uw gegevens.

Bestelapp, voor het plaatsen van een bestelling vanaf 

een tablet of mobiele telefoon.

Vraag & Aanbod, voor het plaatsen van een advertentie 

(verdere uitleg vindt u op onze website).

ABZ Direct, monitoringsprogramma voor de 

rundveehouderij (verdere uitleg vindt u op onze website).

U bent momenteel ingelogd als ABZ Diervoeding.



Mijn bestelling

Bestellen via de 

Bestelmodule”, bevindt u zich in de online bestelmodule 

van ABZ Diervoeding. 

Bovenaan staan de verschillende mogelijkheden 

weergegeven. Voor het plaatsen van een bestelling kiest 

Mijn bestelling”.

Welkom ABZ Diervoeding



1. Kies afl everadres

plaatsen. 

wilt plaatsen, kunt u na het bevestigen van de eerste 

Nieuwe bestelling”.



2. Kies uw producten

U kunt uw producten als volgt bestellen:

a.  Bestel uit historie: De bestelmodule laat 

  automatisch een productlijst zien op basis van uw 

historische bestellingen.

b.   Bestel uit uw favorieten: Kies voor deze optie als u een 

product wilt bestellen uit uw eigen bestelformulier. 

c.  Bestel een nieuw product: Als u een product wilt 

bestellen dat niet in de bestelgeschiedenis of uw 

favorieten zichtbaar is, kunt u dit product bestellen onder 

of naam van het product weet, dan kunt u hierop zoeken. 

Anders kunt u het product zoeken in het keuzemenu links 

op het scherm.



U kunt de hoeveelheid, het silonummer en eventueel een 

opmerking invoeren bij de gewenste producten. Als u een 

extra toevoeging door het voer wilt, klikt u rechts op het 

vergrootglas en kunt u de gewenste toevoegingen selecteren. 

Als u een product toe wilt voegen aan uw favorieten klikt u 

helemaal rechts op het sterretje.

aan bestelling” om deze producten toe te voegen aan uw

bestelling waarna u nog meer producten kunt bestellen of u

ronden.

verwijderen.

Mijn favorietenMijn bestelling



3. Mijn bestelling

gewenste leverdatum van en tot invullen, eventueel met een 

leveringsverzoek en aanvullende opmerkingen. 

Ter controle ziet u onderaan het scherm een totaaloverzicht 

van uw bestelling. Vanuit hier kunt u nog artikelen wijzigen, 

toevoegen of verwijderen. 

Als uw bestelling correct is, kunt u uw bestelling bevestigen 

bestelling wordt verzonden.



4. Bevestiging bestelling

Wanneer uw bestelling succesvol is verzonden, ontvangt u 

een bevestiging in uw scherm. Tevens ontvangt u per e-mail 

een orderbevestiging. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u 

Als u nog een bestelling wilt plaatsen voor een ander 



Mijn ABZ Diervoeding; het beste dichtbij

Mijn bestelling : snel en eenvoudig online uw bestellingen plaatsen
Mijn orders : overzicht van uw bestelhistorie
Mijn facturen : uw facturen raadplegen
Mijn afnames : afname-overzichten op maat opvragen en raadplegen
Mijn mineralen : mineralenoverzichten op maat opvragen en raadplegen

Vraag & aanbod : voor het plaatsen van uw advertenties
ABZ Direct : monitoringsprogramma voor de rundveehouderij


