Handleiding Herenboerenstek
Voor Herenboeren die willen weten wat de oogst van de week is, hun uitleverdag willen
bepalen of wĳzigen, vlees willen bestellen of anderszins zaken willen regelen, is de
Herenboerenstek the place to be. In deze handleiding vertellen we wat de
Herenboerenstek is, wat je kunt zien of wĳzigen en hoe dat dan gaat. We hopen de
logistiek van ons bedrĳf zo te versoepelen en verwarring of vragen voor te zĳn.
Voor je kunt inloggen
Op het moment dat je toetreedt tot een Herenboerderĳ of als het bedrĳf gaat produceren,
wordt de Herenboerenstek relevant. Om als lid toegang te krĳgen, ontvang je op een
gegeven moment onderstaand geautomatiseerde bericht.

1. Waar vind ik de Herenboerenstek
Je krĳgt toegang tot de Herenboerenstek via de button helemaal
rechtsonder op www.HerenboerenGoedentĳd.nl. Leden kunnen met
hun bĳ de coöperatie bekende mailadres inloggen nadat zĳ
bovenstaand bericht hebben ontvangen. Hoe je iemand anders
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.
2. Startpagina
Eenmaal ingelogd kom je op een startpagina met, op
een gegeven moment in de week, (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
woensdag of zaterdag je oogst ophaalt, al kan het soms
net iets anders uitpakken. Dat is de natuur…
3. Afhaaldagen

Als je op 'Afhaaldagen' klikt, kom je in een overzicht van een week of 10 waarin staat op
welke vaste dag je je oogst van de week komt ophalen. Overigens, als een uitleverdag om
wat voor reden dan ook uitvalt, staat dat hier vermeldt. Ook krĳg je hierover onderstaand
algemene bericht in je mailbox.

Ophalen kan op zaterdag tussen 11 en 13 uur en op woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur.
Om te voorkomen dat onze boer Erik te veel of juist te weinig oogst, is het belangrĳk dat je je
hier uiterlĳk 48 uur voor de betreffende uitleverdag afmeldt. Gebruik hiervoor het
prullenbakje achter de betreffende week. Anders rekent hĳ op je komst (of op iemand die
jouw oogst ophaalt).

Bĳ 'Afhaaldagen' kun je tot 48 uur voor de afhaaldag ook vermelden wat je verder wilt
bestellen. Klik hiervoor op het potloodje.
Er opent zich een scherm zoals hiernaast
‘Afhaaldag bewerken’ met standaard aangevinkt de
oogst van de week (dat is dus fruit en/of groenten,
eieren, aardappelen, uien e.d.). Hier kun je op een
later tĳdstip ook voor de betreffende afhaaldag
vlees of vleeswaren bestellen. Maar je ziet alleen
dat wat voorradig is. En alleen maar als je een of
meer ‘complete pakketten’ (met vlees dus)
afneemt. Heb je besteld en zie je bĳ nader inzien
toch af van de bestelling, doe dat dan uiterlĳk 48
uur voor het begin van de uitleverdag.
Achter ‘varkensvlees gekruid’ staat hoeveel
eenheden je nog tegoed hebt dit kalenderjaar. Ook
varkensvlees ongekruid en vleeswaren worden op

dit quotum in mindering gebracht. Sta je voor een bepaalde vleessoort (rund, varken, kip) in
de min, dan betaal je aan het eind van het jaar bĳ.
Tot slot kun je hier incidenteel een afhaaldag wĳzigen. Hoe je een structurele wĳziging
doorvoert, lees je hieronder bĳ ‘Mĳn gegevens’. Ben je klaar, vergeet niet op te slaan.
4. Mĳn 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. In die
laatste categorie vallen onder meer het aantal
monden, het type monden (vegetarisch versus
compleet) en je rekeningnummer voor de
automatische incasso.
Bĳ het kopje 'Afhaaldagen' kun je je standaardafhaaldag 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.
5. Besteloverzicht
De laatste knop ‘Besteloverzicht’ vertelt je (alle complete ‘monden’ opgeteld) hoeveel vlees je
nog kunt afnemen zonder bĳ te moeten betalen. Dit overzicht wordt bĳgewerkt nadat het
vlees daadwerkelĳk is uitgeleverd.

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 het bestuur..
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