
Voer bestellen is nu 
nog gemakkelijker 
Mobiel bestellen met de Bestelapp



Bij ABZ Diervoeding werken we constant aan 

de gebruiksvriendelijkheid van onze online 

bestelmogelijkheden. 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). 

Mobiel bestellen met de Bestelapp

Via https://mijn.abzdiervoeding.nl/mobiel kunt 

u snel en eenvoudig bestellingen vanaf uw tablet of 

mobiele telefoon plaatsen via onze bestelapplicatie: 

de ‘Bestelapp’. Als wij u hebben aangemeld voor de 

Bestelapp, ontvangt u van ons een mail met daarin 

een link naar de Bestelapp en uw inloggegevens. Als 

u de link opent met uw tablet of mobiele telefoon 

gaat u rechtstreeks naar de Bestelapp. 

Indien u nog geen inloggegevens voor mobiel bestellen 

ontvangen heeft of indien u andere vragen over online 

bestellen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met 



 Mobiel bestellen: inloggen
> Vul uw inloggegevens voor de Bestelapp in.
>  Wenst u aangemeld te blijven, dan kunt u dit 

aangeven. U hoeft dan de volgende keer niet 
opnieuw in te loggen.

>  Wij adviseren u de internetpagina 
https://mijn.abzdiervoeding.nl/mobiel 
als snelkoppeling op uw beginscherm te 
plaatsen. Als u bij een volgende bestelling 
op de snelkoppeling klikt, komt u direct in de 
Bestelapp.



 Kies afl everadres
>  Zodra u bent ingelogd, kunt u het 

bestelling wilt plaatsen. 
>  Wanneer u voor meerdere adressen een 

bestelling wilt plaatsen, kunt u na het 
bevestigen van de eerste bestelling, kiezen 



 Mijn bestelling
  U kunt op drie manieren bestellen: 

>  Bestel uit uw favorieten: kies voor deze 
optie als u een product wilt bestellen met uw 
eigen bestelformulier.

>  Bestel uit historie: kies voor deze optie als 
u een bestelling wilt plaatsen op basis van 
een eerdere bestelling.

>  Bestel een nieuw product: kies voor 
deze optie als u een product wilt bestellen, 
dat niet in uw bestelgeschiedenis of uw 
favorieten zichtbaar is.



  Bestel uit historie
>  Kies uit de productlijst het product dat u wilt 

bestellen.
>  Het silonummer staat reeds ingevuld vanuit 

uw bestelhistorie. Desgewenst kunt u uw 
silonummer aanpassen. 

>  Voer het gewenste aantal kg in.
>  Ook kunt u evt. opmerkingen plaatsen en/of een 

toevoeging in uw voer bestellen.
>  Kies voor de button ‘Voeg toe’ om een product 

toe te voegen aan uw bestelling.
>  Kies voor de button ‘Toevoegen aan uw 

favorieten’ om het product toe te voegen aan 
uw favorieten

>  Kies voor de button ‘Afronden’ om uw bestelling 
af te ronden.



  Bestel uit uw favorieten 
>  In deze lijst staan de producten die u heeft 

toegevoegd aan uw favorieten.
>  Kies vervolgens het product en voer uw 

bestelling in, zoals omschreven in ‘Bestel uit 
historie’.

>  De productlijst kunt u zelf beheren door 
hier producten aan toe te voegen of te 
verwijderen. Op deze wijze maakt u 
eenvoudig uw eigen bestelformulier.

>  Producten kunt u uit uw bestelformulier 
verwijderen door het product te kiezen en 
dan te klikken op de button ‘Verwijderen uit 
favorieten’.



  Bestel een nieuw product 
>  De Bestelapp laat een overzicht zien van 

het assortiment van ABZ Diervoeding. Kies 
in het keuzemenu de productgroep van het 
artikel dat u wilt bestellen. 

>  Vervolgens komt u in een menu waar u, als 
u de code (of een deel van de naam van het 
artikel) weet, kunt zoeken naar een artikel. 
Als u dit niet weet, kunt u naar beneden navi-
geren tot u het juiste artikel gevonden heeft.

>  Kies vervolgens het product en voer uw 
bestelling in, zoals omschreven in ‘Bestel uit 
historie’.



  Afronden bestelling 
>

uw bestelling.
>  Als uw bestelling correct is, kunt u voor 

‘Afronden bestelling’ kiezen. 
>  Vervolgens kunt u de gewenste leverdatum 

van en tot invullen. Eventueel met een 
leveringsverzoek en aanvullende opmerkingen. 

>  U kunt uw bestelling bevestigen door te kiezen 
voor ‘Bevestig bestelling’.

>  Wanneer uw bestelling succesvol verzonden is, 
ontvangt u een bevestiging in uw scherm en per 
e-mail.

>  Als u nog een bestelling wilt plaatsen voor een 
‘Nieuwe 

bestelling’.



info@abzdiervoeding.nl

www.abzdiervoeding.nl


