
 

 

Handleiding Herenboerenstek Handleiding Herenboerenstek Handleiding Herenboerenstek Handleiding Herenboerenstek     

Voor Herenboeren die willen weten wat de oogst van de week is, hun Voor Herenboeren die willen weten wat de oogst van de week is, hun Voor Herenboeren die willen weten wat de oogst van de week is, hun Voor Herenboeren die willen weten wat de oogst van de week is, hun afhaaldagafhaaldagafhaaldagafhaaldag    willen bepalen /willen bepalen /willen bepalen /willen bepalen /    

wijzigen wijzigen wijzigen wijzigen of anderszins zaken willen regelen, is de Herenboerenstek of anderszins zaken willen regelen, is de Herenboerenstek of anderszins zaken willen regelen, is de Herenboerenstek of anderszins zaken willen regelen, is de Herenboerenstek the place to bethe place to bethe place to bethe place to be. In deze . In deze . In deze . In deze 

handleiding vertellen we handleiding vertellen we handleiding vertellen we handleiding vertellen we wat wat wat wat de Herenboerenstek is, wat je kunt zien of wijzigen en hoe dat dan de Herenboerenstek is, wat je kunt zien of wijzigen en hoe dat dan de Herenboerenstek is, wat je kunt zien of wijzigen en hoe dat dan de Herenboerenstek is, wat je kunt zien of wijzigen en hoe dat dan 

gaat. We hopen de logistiek van ons bedrijf gaat. We hopen de logistiek van ons bedrijf gaat. We hopen de logistiek van ons bedrijf gaat. We hopen de logistiek van ons bedrijf zo zo zo zo te versoepelen en verwarring ote versoepelen en verwarring ote versoepelen en verwarring ote versoepelen en verwarring of vragen f vragen f vragen f vragen voor te voor te voor te voor te 

zijnzijnzijnzijn....    

Voor je kunt inloggenVoor je kunt inloggenVoor je kunt inloggenVoor je kunt inloggen    

Op het moment dat je toetreedt tot een Herenboerderij, wordt de Herenboerenstek relevant. Om 

als lid toegang te krijgen, ontvang je op een gegeven moment een geautomatiseerde 

emailbericht.  

 

Waar vind ik de Waar vind ik de Waar vind ik de Waar vind ik de HerenboerenstekHerenboerenstekHerenboerenstekHerenboerenstek    

Je krijgt toegang tot de Herenboerenstek via de knop “Inloggen” 

rechtsboven op website landvanweert.herenboeren.nl. Leden 

kunnen met hun bij de coöperatie bekende mailadres inloggen. 

Dat geldt ook voor hun eventuele partner of huisgenoten, maar 

alleen als zijn of haar mailadres bij ons bekend is. Hoe je iemand 

toevoegt, lees je verderop in deze handleiding. Je logt in met je 

mailadres en wachtwoord. Ben je het wachtwoord kwijt, dan kun je 

op het loginformulier een nieuwe aanvragen.      

Herenboerenstek sHerenboerenstek sHerenboerenstek sHerenboerenstek startpaginatartpaginatartpaginatartpagina    

    

Na het inloggen kom je op de startpagina, die de volgende subpagina’s bevat: 

- Aanbod van de week 

- Afhaaldagen 

- Mijn gegevens 

- Besteloverzicht 

 

 



 

 

Aanbod van de weekAanbod van de weekAanbod van de weekAanbod van de week    

Hier vindt je (een inschatting) van de oogst van de week. De betreffende week loopt van maandag 

tot en met zondag en de oogst is idealiter gelijk. Het zou dus niet uit moeten maken of je op 

zaterdag of in de toekomst op een andere dag je oogst ophaalt, al kan het soms net iets anders 

uitpakken. Dat is de natuur… 

AfhaaldagenAfhaaldagenAfhaaldagenAfhaaldagen    

Hier staat een overzicht van de komende weken, waarin staat op welke vaste dag je je oogst van 

de week komt ophalen.  

Mocht er een afhaaldag om wat voor een reden uitvallen, bijvoorbeeld door een feestdag, dan 

staat dit in dit overzicht vermeldt. Overigens wordt dit ook geruime tijd van te voren per mail 

kenbaar gemaakt. Je kan dan zelf een nieuw afhaalmoment in de Herenboerenstek inplannen. 

AfmeldenAfmeldenAfmeldenAfmelden    

Door op de prullenbak achter de betreffende week te klikken, meldt je je af voor deze week. Het is 

belangrijk dat je je hier uiterlijk 48 uur voor de uitleverdag afmeldt, dit om te voorkomen dat Daan 

te veel of juist te weinig oogst. Anders rekent hij op je komst (of op iemand die jouw oogst 

ophaalt). 

 

Indien het potlood / prullenbak niet meer achter de betreffende week zichtbaar zijn, dan kan men 

geen wijzigen meer voor deze week aanbrengen. 

WijzigenWijzigenWijzigenWijzigen    

Klik op het potlood om wijzigingen voor de betreffende week aan te brengen. 

Er opent zich een pagina waar je incidenteel een afhaaldag kunt wijzigen. Dit is mogelijk zodra er 

meerdere afhaaldagen beschikbaar komen. 

Structureel de afhaaldagen wijzigen, lees je hieronder bij ‘Mijn gegevens’. Ben je klaar, vergeet niet 

op te slaan.  

Verder kun je op deze pagina in de toekomst vlees of vleeswaren bestellen.  

     



 

 

Mijn gegevensMijn gegevensMijn gegevensMijn gegevens    

    

Onder de knop 'Mijn gegevens' vind je, verrassing..., jouw gegevens. Bovenin staan een paar 

zaken die je zelf kunt wijzigen, waar je andere gegevens enkel per mail kunt wijzigen.  

Bij het kopje 'Afhaaldagen' kun je je standaard-

afhaaldag opgeven; handig voor wie structureel op 

een andere dag zijn of haar oogst wil ophalen.  

Onder 'gebruikers' kun je anderen (tijdelijk) toegang 

geven tot jouw pagina zodat je partner, kinderen, 

(schoon)ouders of (tijdens vakantie bijvoorbeeld) je 

buren kunnen zien wat de op te halen oogst van de 

week is. Hij of zij kan met zijn of haar mailadres op het 

inlogscherm een verzoek indienen voor een (nieuw) 

wachtwoord. 

Gegevens die je per mail kenbaar moet maken zijn 

onder meer: 

- Aantal monden.    

- Type monden (vegetarisch versus compleet).    

- Rekeningnummer voor de automatische incasso.    

- Adresgegevens.    

- Mailadres.    

BesteloverzichtBesteloverzichtBesteloverzichtBesteloverzicht    

    

De laatste knop ‘Besteloverzicht’ wordt in de toekomst gebruikt, zodra er vlees kan worden 

besteld. 

 

 

 

We hopen dat het hiermee duidelijk is hoe de Herenboerenstek werkt. Heb je toch nog vragen, 

stel ze aan een collega-Herenboer, bestuurslid of mail naar weert@herenboeren.nl. 

Herenboeren Weert 

 


