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Toelichting op het nieuwe VON Portaal 

Welke info is er voor u beschikbaar in het nieuwe VON Portaal? 

Nadat u inlogt met uw lidnummer en uw zojuist aangemaakte eigen wachtwoord krijgt u het 

onderstaande overzicht: 

 

De twee grote witte blokken onderin laten zien hoe actueel de verwerkte gegevens zijn.  

Blok Afzet gegevens geeft aan tot en met wanneer de verkoopfacturen verwerkt zijn in het VON 

Portaal. Doorgaans wordt er dagelijks gefactureerd en worden de facturen elke avond ingelezen in 

het VON Portaal. 

Blok Voerequivalenten geeft aan wanneer er voor het laatst info van handelsbank Captin (=bezit 

voerequivalenten) ingelezen is. Deze info wordt wekelijks ingelezen. 

Boven in de groene balk staan dan uw persoonlijke gegevens, t.w.: 

a. Afzetgegevens  (→ uitleg zie volgende blz.) 

b. Afleveradressen  (→ uitleg zie volgende blz.) 

c. Algemene informatie (→ uitleg zie volgende blz.) 

d.  door op het huisje te klikken keer je altijd terug naar bovenstaand startscherm 

Bovenin ziet u een button contact , daarmee komt u in een contactpagina waarmee u vragen 

kunt stellen aan de medewerkers van FromFarmers. 
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Uitleg afzetgegevens 

 

Linksboven: de jaar-button, standaard op lopend jaar (nu 2022) waarmee u naar een ander jaar 

kunt klikken. Let op: dit nieuwe VON Portaal wordt opgebouwd vanaf jaargang 2022 en verder. Dat 

betekent dat u voor uw gegevens van 2021 en ouder het oude VON Portaal moet raadplegen. Het 

“oude” VON Portaal blijft voorlopig beschikbaar.  

Rechtsboven vindt u uw bezit aan Voerequivalenten o.v.v. de datum waarop het laatst de gegevens 

van Captin zijn ingelezen.  

Het VON Portaal toont drie afzet-bronnen: 

ForFarmers →  alle producten die via ForFarmers-bedrijven aan u gefactureerd worden 

Dealers →   de zakgoedafname, direct door dealers aan u gefactureerd 

Derden →   nu niet relevant 

Uitleg Afleveradressen 

Dit zijn alle bij ons bekende afleveradressen die ForFarmers heeft gekoppeld aan uw lidnummer. De 

afzet op deze adressen telt mee voor de berekening ten behoeve van de benutting.  

Uitleg Algemene informatie 

Hier wordt uw lidnummer en de bijbehorende NAW-gegevens van u vermeld, zoals deze bij 

FromFarmers bekend zijn. 


