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Copyright © 2021, AGROVISION behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze 
handleiding indien nodig, zonder waarschuwing, te wijzigen. AGROVISION heeft alle 
voorzorgsmaatregelen genomen om fouten en nalatigheid in de handleiding te voorkomen, 
maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding; of deze schade 
direct of indirect is. Als u onnauwkeurigheden ontdekt, informeer AGROVISION of een van 
haar agenten en wij zullen correcties aanbrengen voor de volgende release. 
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Om EDI-factuur in te stellen in Mifas Online logt u eerst in op het Mifas Online portaal.  
Kies vervolgens voor Administraties. Klik bij de betreffende administratie op Instellingen. Vul de 
benodigde instellingen in en kies voor Opslaan. Open vervolgens bij de zojuist ingestelde 
leverancier nogmaals de instellingen. Kies nu voor Nu synchroniseren. Na ongeveer 15 minuten 
kunnen de facturen worden ingelezen. 
 
Hieronder staat de lijst met leveranciers en de bijbehorende instellingen die gedaan moeten 
worden om de facturen in te lezen.  
 

Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
ABZ Diervoeding Kies bij leverancier voor ABZ Diervoeding. Klik 

vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij ABZ Diervoeding. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij ABZ Diervoeding.  

Agrifirm Feed Kies bij leverancier voor Agrifirm (Edicircle). Vul de 
juiste relatienummers in. Inloggegevens zijn verder 
niet nodig. Wél moet de machtiging geaccepteerd 
worden op het JoinData portaal. 

Agrifirm Plant Kies bij leverancier voor Agrifirm (Edicircle). Vul de 
juiste relatienummers in. Inloggegevens zijn verder 
niet nodig. Wél moet de machtiging geaccepteerd 
worden op het JoinData portaal. 

AgruniekRijnvallei Kies bij leverancier voor Agruniek Rijnvallei. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij AgruniekRijnvallei. 
Gebruikersnaam: Gebruikersnaam van Mijn AR. (E-
mailadres) 
Wachtwoord: Wachtwoord van Mijn AR. (Klantnummer 
bij AR) 

Bonda Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij Bonda aangeven.  

Booijink Veevoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Booijink Veevoeders in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Booijink Veevoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 
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Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
Bosch Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-

Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Bosch om na te gaan welke gegevens er nodig zijn voor 
het ophalen van EDI-factuur. In het geval van de 
Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig.  

Bosgoed Diervoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Bosgoed Diervoeders in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Bosgoed Diervoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

Brandenburch Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Brandenburch om na te gaan welke gegevens er nodig 
zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van 
de Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

Brons Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Brons in. (Meestal zijn het maar 4 
cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Gebruikersnaam en 
wachtwoord kunt u opvragen bij Brons. 
(Gebruikersnaam en wachtwoord voor EDI-Factuur) 

BV&A (Bolink voer en 
advies) 

Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
BV&A om na te gaan welke gegevens er nodig zijn voor 
het ophalen van EDI-factuur. In het geval van de 
Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

C.A.V. den Ham Kies bij leverancier voor CAV Den Ham. Klik vervolgens 
op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij C.A.V. den Ham. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij C.A.V. den Ham.  
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Coops Mengvoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Coops Mengvoeders in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Coops Mengvoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

Coppens Diervoeding Kies bij leverancier voor Coppens. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Coppens 
Diervoeding. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Coppens Diervoeding.  

De Eendracht U.A. Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met De 
Eendracht U.A. om na te gaan welke gegevens er nodig 
zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van 
de Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

De Heus Kies bij leverancier voor De Heus. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij De Heus. Inclusief de 
laatste 2 cijfers achter de punt (maar zonder punt). 
Voorbeeld: 123456.00 > invoeren 12345600 
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij De Heus aan te geven 
dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd wilt hebben. 
U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord en afnemer 
relatiecode dan aangeleverd via de mail. 

Delta Voeders Kies bij leverancier voor EDI-Circle. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Delta Voeders.  
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Delta Voeders aan te 
geven dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd wilt 
hebben. U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord en 
afnemer relatiecode dan aangeleverd via de mail. 

De Samenwerking Kies bij leverancier voor De Samenwerking. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij De Samenwerking. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij De Samenwerking.  
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Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
De Valk Wekerom Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 

vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 7 cijfers van het 
klantnummer bij De Valk Wekerom in.  
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij De Valk Wekerom. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

DZ Six Diervoeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met DZ 
Six Diervoeders om na te gaan welke gegevens er nodig 
zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van 
de Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
E.J. Bos Diervoeding Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 

doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij E.J. Bos Diervoeding 
aangeven. 

Fakkert Diervoeders Kies leverancier voor Koerhuis Server. Klik vervolgens 
op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Fakkert Diervoeders in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Fakkert Diervoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

Feijen Diervoeders en 
kunstmest 

Kies leverancier voor Koerhuis Server. Klik vervolgens 
op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Feijen Diervoeders in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Feijen Diervoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

ForFarmers ( Voer  komt 
rechtstreeks van 
Forfarmers) 

Kies bij leverancier voor ForFarmers. Klik vervolgens 
op Toevoegen. 
Relatienummer: Goederenontvangstnummer (vaak 
hetzelfde als klantnummer) dit moet 10 cijfers zijn, 
anders aanvullen met voorloop nullen.  
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij ForFarmers. (Gebruikersnaam en wachtwoord voor 
EDI-Factuur)  

  



 
 

                                                                                                      Page 7 - 13 
 
 

Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
ForFarmers (Voer komt via 
een dealer van ForFarmers) 

Kies bij leverancier voor ForFarmers (EDI-Circle). Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Goederenontvangstnummer (vaak 
hetzelfde als klantnummer) 
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij uw ForFarmers dealer 
aan te geven dat u facturen via EDI-factuur 
aangeleverd wilt hebben. U krijgt de gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode dan aangeleverd 
via de mail. 

FransenGerrits Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij FransenGerrits 
aangeven. 

Gebr. Fuite BV Kies bij leverancier voor Gebr. Fuite b.v. Klik vervolgens 
op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Gebr. Fuite BV. (6-
cijferig, wanneer het 5 cijfers is kunt u voor het 
klantnummer een 0 zetten.) 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Gebr. Fuite BV. 

Geurts Mengvoeders BV Kies bij leverancier voor Geurts Mengvoeders BV. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Geurts Mengvoeders 
BV. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Geurts Mengvoeders BV. 

GIJS (Gelre IJsselstreek) Kies bij leverancier voor Gelre IJsselstreek. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Gelre IJsselstreek. 
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Gelre IJsselstreek aan 
te geven dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd 
wilt hebben. U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord 
en afnemer relatiecode dan aangeleverd via de mail. 

Gunnewick Mengvoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Gunnewick Mengvoeders in. (Meestal 
zijn het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Gunnewick Mengvoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 
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Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
Heuvelland Voeders BV Kies bij leverancier voor EDI-Circle. Klik vervolgens op 

Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Heuvelland Voeders 
BV.  
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Heuvelland Voeders BV 
aan te geven dat u facturen via EDI-factuur 
aangeleverd wilt hebben. U krijgt de gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode dan aangeleverd 
via de mail. 

Kamphuis mengvoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer bij Kamphuis Mengvoeders in. (Meestal 
zijn het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Kamphuis Mengvoeders. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

Koenis BV Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Koenis BV om na te gaan welke gegevens er nodig zijn 
voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van de 
Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

Maatman Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Maatman om na te gaan welke gegevens er nodig zijn 
voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van de 
Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

Multifeed  Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij Multifeed aangeven. 
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Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
Nijsen / Granico Kies bij leverancier voor Nijssen Granico. Klik 

vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Nijssen Granico. 
(Debiteurnummer). 
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Nijssen Granico aan te 
geven dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd wilt 
hebben. U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord en 
afnemer relatiecode dan aangeleverd via de mail. 

NM Voeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met NM 
Voeders om na te gaan welke gegevens er nodig zijn 
voor het ophalen van EDI-factuur. In het geval van de 
Koerhuis Server zal het gaan om relatienummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval van EDI-
Circle heeft u een relatienummer, gebruikersnaam, 
wachtwoord en afnemer relatiecode nodig. 

Rothkötter  Kies bij leverancier voor EDI-Circle. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Rothkötter.  
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Rothkötter aan te 
geven dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd wilt 
hebben. U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord en 
afnemer relatiecode dan aangeleverd via de mail.  

Sikma Veevoeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Sikma Veevoeders om na te gaan welke gegevens er 
nodig zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het 
geval van de Koerhuis Server zal het gaan om 
relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord. In het 
geval van EDI-Circle heeft u een relatienummer, 
gebruikersnaam, wachtwoord en afnemer relatiecode 
nodig. 

Swinco Kies bij leverancier voor Swinco. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Swinco.  
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Swinco.  

Theeuwes Mengvoeders Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij Theeuwes  
Mengvoeders aangeven. 

  



 
 

                                                                                                      Page 10 - 13 
 
 

Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
Van Benthem Diervoeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-

Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met Van 
Benthem Diervoeders om na te gaan welke gegevens er 
nodig zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het 
geval van de Koerhuis Server zal het gaan om 
relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord. In het 
geval van EDI-Circle heeft u een relatienummer, 
gebruikersnaam, wachtwoord en afnemer relatiecode 
nodig. 

Van der Bijl Mengvoeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met Van 
der Bijl Mengvoeders om na te gaan welke gegevens er 
nodig zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het 
geval van de Koerhuis Server zal het gaan om 
relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord. In het 
geval van EDI-Circle heeft u een relatienummer, 
gebruikersnaam, wachtwoord en afnemer relatiecode 
nodig. 

Van Iperen  Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij Van Iperen aangeven. 

Velthof Voeders Niet bekend. Bij leverancier zal Koerhuis Server of EDI-
Cirle moeten komen te staan. Neem contact op met 
Velthof Voeders om na te gaan welke gegevens er 
nodig zijn voor het ophalen van EDI-factuur. In het 
geval van de Koerhuis Server zal het gaan om 
relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord. In het 
geval van EDI-Circle heeft u een relatienummer, 
gebruikersnaam, wachtwoord en afnemer relatiecode 
nodig. 

Vion Z factuur. Hier hoeft u verder geen instellingen voor te 
doen. Wanneer u wilt dat de factuur via Z factuur 
wordt aangeleverd kunt u dat bij Vion aangeven. 

Vitelia Voeders Kies bij leverancier voor EDI-Circle. Klik vervolgens op 
Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer bij Vitelia Voeders.  
Gebruikersnaam, wachtwoord en Afnemer relatiecode: 
Deze kunt u verkrijgen door bij Vitelia Voeders aan te 
geven dat u facturen via EDI-factuur aangeleverd wilt 
hebben. U krijgt de gebruikersnaam, wachtwoord en 
afnemer relatiecode dan aangeleverd via de mail. 

Vleuten-Steijn Voeders Overgenomen door ForFarmers, dus facturen ophalen 

loopt via de rechtstreekse ForFarmers instellingen. Zie 

ForFarmers.  

Leverancier Hoe instellen in Mifas Online? 
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Voergroep Zuid 
 

Kies bij leverancier voor Voergroep Zuid. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Klantnummer van Voergroep Zuid. 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Voergroep Zuid.  

Wolswinkel Mengvoeders Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer van Wolswinkel in. (Meestal zijn het 
maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen).  
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Zuid-Oost Salland. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 

Zuid-Oost Salland Kies bij leverancier voor Koerhuis Server. Klik 
vervolgens op Toevoegen. 
Relatienummer: Vul hier de laatste 4 cijfers van het 
klantnummer van Zuid-Oost Salland in. (Meestal zijn 
het maar 4 cijfers, dan kunt u dit gewoon invullen). 
Gebruikersnaam en wachtwoord: Deze kunt u opvragen 
bij Zuid-Oost Salland. (Gebruikersnaam en 
wachtwoord voor EDI-Factuur) 
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Contactgegevens 

 
Telefoon   0570 – 664 151 
Email    support@mifasonline.com 
 
Adres  Wilmersdorf 50 
 7301 BK Apeldoorn 
 
 
Openingstijden  Ma t/m vr. 9.00u – 17.00u. 
 

mailto:support@mifasonline.com


 

 
 

AgroVision Headquarters 
Wilmersdorf 50 | 7324 AC 
PO Box 1195 | 7301 BK  
Apeldoorn, The Netherlands 
 

Phone: +31 570 664 111 
E-mail: info@agrovision.com 
www.agrovision.com 
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