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1. Inloggen op MyVleutenSteijn

Ga naar : https://my.vleutensteijnvoeders.nl
U komt op onderstaande internetpagina.

Klik op ‘Aanmelden’.
U krijgt onderstaand inlogschermpje in beeld. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op
OK.

2. Internetbestellen
U bent nu ingelogd. In de rechter bovenhoek staat uw naam.

In de menubalk kunt u kiezen voor ‘bestellen’.
Ga hier met uw muis op staan zonder te klikken. Er verschijnt dan een schermpje in beeld
‘bulkmengvoer’. Hier klikt u op om een bulkbestelling te doen.

U krijgt een overzicht van de artikelen die u de laatste 4 maanden heeft afgenomen.
-

Leverdata: u kunt zelf de leverdata van de bestelling invullen. Indien gewenst kunt u deze
specificeren met een levertijdstip. Ook voor internetbestellingen geldt de planningskorting.
Hoeveelheid: vul in de order per regel de hoeveelheid in kilogrammen in.
Artikel toevoegen: naast de artikelen die in beeld komen, kunt u één of meerdere artikel(en)
toevoegen. Zie 3. Artikel toevoegen
Silo’s: controleer altijd het voorgedrukte silonummer. Indien u het voer in een andere silo wilt
hebben, past dit nummer aan. Alle silo’s dienen een nummer te hebben.
U kunt het voer ook verdelen over meerdere silo’s. Klik op het pijltje onder ‘siloverdeling’ en
voer per silo de hoeveelheid in.

3. Artikel toevoegen

Voer het artikelnummer in (bijv. 3164) en klik op OK. De Biggenmeel Protect VE is aan de lijst
toegevoegd.

Weet u het artikelnummer niet, dan kunt u deze opzoeken in de lijst. Klik op ‘Artikel opzoeken’.

Als u een deel van de naam weet, kunt u deze gebruiken om te zoeken. In het bovenstaande voorbeeld
is ‘Big’ als zoekwoord gebruikt.
MyVleutenSteijn heeft de Biggenmeel Protect VE gevonden. Als het juiste artikel is gevonden, klikt u op
het artikelnummer om dit toe te voegen aan uw bestelling.

Via de knop ‘uitgebreid zoeken’ kunt u de complete lijst met alle voeders bekijken. Als u het
artikelnummer aanklikt, wordt het betreffende product toegevoegd aan uw bestelling.

4. Silo’s

Alles in 1 silo: u kunt het voer van één regel in dezelfde silo laten blazen. Hiervoor hoeft u bij ‘Alles in
1 silo’ alleen het silonummer in te vullen.

Eén vol, één rest: u kunt ook één silo vol laten blazen en de rest in een andere silo laten doen.
Hiervoor klikt u op het pijltje onder ‘siloverdeling’ en vult dan de verdeling over 2 silo’s in.
Meerdere silo’s: het is ook mogelijk het product van één regel te verdelen over meer dan 2 silo’s. U
kunt dan de verdeling over meerdere silo’s invullen en aangeven hoeveel kilogrammen van één voeder
u in elke silo wilt ontvangen.

Gemengd blazen: wilt u twee voeders gemengd in de silo, dan vult u bij beide voeders (in beide
regels) hetzelfde silonummer in.

N.B.
Bij gebruik van ‘siloverdeling’ komen de totaal geleverde kilo’s op de factuur en het vervoersdocument
te staan.
Op de ‘leveringsinfo leveringen’ ziet u dan niet hoeveel kilo er precies in elke silo is gelost. Wilt u wel
een overzicht van alle lossingen per silo, maak dan voor elke silo een aparte regel aan door hetzelfde
artikelnummer meerdere malen toe te voegen aan de bestellijst.

5. Leverdata
Voordat u uw bestelling kunt plaatsen, moet u een leverdatum kiezen voor uw bestelling. Dit kan één
dag zijn, maar ook een langere periode.
Let op: ook bij internetbestellingen is de planningskorting van toepassing. Dit betekent dat wanneer u
een bestelling plaatst voor twee opeenvolgende werkdagen (ma-vr), u de maximale korting krijgt.

Indien gewenst kunt u kiezen voor een aflevertijdstip. De bestelling wordt dan binnen dit tijdvak bij u
bezorgd.

Als u de leverdatum heeft ingevuld, klik dan op ‘Bestellen.
Indien u een vrijdag heeft gekozen als laatste leverdag, komt het onderstaande schermpje in beeld.

U kunt dan aangeven dat het voer eventueel ook op zaterdag geleverd mag worden als het op vrijdag
niet meer lukt. Kies hier voor ‘niet akkoord’ of ‘akkoord’.

Als u het eens bent met de genoemde besteldata, klik op ‘Doorgaan’. Vervolgens kunt u uw bestelling
nog eenmaal controleren.

Indien gewenst kunt u per mail een orderbevestiging ontvangen. Klik het vinkje aan en vul uw E-mailadres in. Op dit E-mailadres ontvangt u de bevestiging.
Eventueel kunt u een opmerking toevoegen aan de bestelling. Deze wordt gelezen alvorens het voer
wordt gemaakt.
Indien u wenst dat een medewerker van Vleuten-Steijn het rantsoen of de bestelling nog
controleert/doorrekent, dan kunt u dat aangeven bij ‘Opmerkingen’.
Indien u dit niet aangeeft bij opmerkingen, zal de bestelling automatisch geplaatst worden.
Tenslotte klikt u op ‘Bestellen’ om de bestelling definitief te maken. U kunt de bestelling daarna niet
meer aanpassen.

