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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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1 Inleiding 
 
Mifas Accountancy Online is het online boekhoudprogramma van Agrovision voor 
Accountantskantoren. Mifas Accountancy Online werkt grotendeels hetzelfde als Mifas op de PC, 
maar kent ook een koppeling met het digitale dossier van Billtobox. De factuur is bij elke boeking 
meteen op te vragen. 
 
Geen installaties meer maar al uw administraties online. Mifas Accountancy Online biedt u deze 
mogelijkheid.  Mifas Accountancy Online biedt u ook de mogelijkheid om klanten aan een 
specifieke medewerker toe te wijzen. Het is daarom handig om binnen uw organisatie één 
persoon aan te wijzen als beheerder.  
 
Mogelijk werkt u al met Mifas Service Online, in dat geval zijn veel stappen al gedaan om met 
Mifas Accountancy Online aan de slag te kunnen.  
 
Hoe Mifas Accountancy Online werkt, leest u in deze handleiding.   
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2 Inloggen Beheerder 
 
Maakt u al gebruik van Mifas Service Online en heeft u al een keer een gebruiker aangemaakt?  
Ga dan naar Hoofdstuk 3  
 
Indien u nog geen Mifas Online account heeft, lees hieronder hoe u het account van de 
beheerder aan kunt maken.  
 
Ga naar www.agrovision.nl en klik op de knop ‘Login’. Kies vervolgens voor ‘Naar Mifas Online’. 
Log in met uw AgroVision gebruikersnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze worden 
door AgroVision verstrekt, of zijn reeds bij u bekend. Eventueel kan de AgroVision servicedesk 
(support@mifasonline.com) u hiermee verder helpen.  
 
Klik in het volgende scherm op ‘Maak uw gebruikersaccount aan’. Vul uw email adres in en uw 
naam in en klik op ‘Opslaan’. 

 
Controleer vervolgens uw email. Er is nu een email gestuurd, met daarin een link ter bevestiging 
van uw account. Klik op deze link. Vul op de nu volgende pagina een wachtwoord in. Let erop dat 
dit wachtwoord één van de beschreven speciale tekens dient te bevatten. Ter bevestiging is  het 
nodig om het wachtwoord twee keer in te voeren. Klik hierna op  ‘Opslaan’.  
 
 
  

http://www.agrovision.nl/
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Log hierna opnieuw in met het zojuist ingevulde email adres en wachtwoord. Het onderstaande 
scherm verschijnt. 

 
 

3 Mifas Online Beheer 
 
Klik in het portaal op Online Beheer. U komt nu in de beheersomgeving van Mifas Service Online 
en Mifas Accountancy Online. Voor Mifas Accountancy Online hoeft u hier alleen medewerkers 
toe te voegen indien nodig.  Maakt u al gebruik van Mifas Service Online dan heeft u 
waarschijnlijk al medewerkers toegevoegd.  
 

4 Beheer medewerkers in Online Beheer 
 
Door links in het menu op Medewerkers te klikken, krijgt u een lijst te zien met alle ingevoerde 
medewerkers. 

4.1 Medewerker toevoegen 
Als de medewerker nog niet in de lijst staat, kunt u deze toevoegen via de knop Voeg nieuwe 
medewerker toe.  Door op deze knop te klikken, komt u vanzelf in het volgende scherm:  

 
Na het klikken op de knop Opslaan, wordt de nieuwe medewerker toegevoegd in de lijst. Deze 



 
 

                                                                                                      Page 7 - 30 
 
 

medewerker moet vervolgens gewijzigd worden, zodat een aantal noodzakelijke instellingen 
gedaan kunnen worden. 
 

4.2 Wijzigen medewerker 
Door een medewerker in de lijst te selecteren, verschijnt onderstaand scherm.  
 

 
In dit scherm regelt u het volgende: 
 

• Gegevens van de medewerker wijzigen (naam en adresgegevens, klantnummers etc.) 
met de knop NAW wijzigen. 

Door op de knop Wachtwoord wijzigen te klikken, kan het wachtwoord voor de geselecteerde 
medewerker toegekend worden. 
 

4.3 Toekennen wachtwoord 
Klik bij de gekozen medewerker op ‘’wachtwoord wijzigen’’  

 
 

Klik op Ok om het wachtwoord aan te maken. 
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U kunt nu de gebruikersnaam en het wachtwoord afdrukken of mailen naar de betreffende 
medewerker.  
Met deze inloggegevens kan de medewerker dan een Mifas Accountancy Online account 
aanmaken via onderstaande weg.  
 
Ga naar www.agrovision.nl en klik op de knop ‘Login’. Kies vervolgens voor ‘Naar Mifas Online’. 
Log in met uw AgroVision gebruikersnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze zijn 
verstrekt door de Beheerder. Maak vervolgens een gebruikersaccount aan.  
 

4.4 Ex-medewerkers 
Een medewerker is niet te verwijderen. Wel kunt u de medewerker als “ex-medewerker” 
registreren. Dit doet u als volgt:  

• Selecteer de betreffende medewerker. 
• Klik op de knop NAW wijzigen. 
• Zet een vinkje bij Ex-medewerker 

 

http://www.agrovision.nl/
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4.5 Rollen 
Niet elke medewerker heeft toegang tot het beheer van Mifas Online. Binnen de medewerkers 
onderscheiden we drie verschillende rollen: 
 
Medewerker 
Een medewerker kan werken in Mifas Online bij de relaties die aan hem of haar zijn toegekend. 
Ook kan een medewerker voor deze klanten de overzichten opvragen.  
 
Hoofdmedewerker 
De hoofdmedewerker kan bijvoorbeeld gebruikt worden als hoofdgebruiker van Mifas Online op 
een bepaalde vestiging. De hoofdgebruiker heeft ook de mogelijkheid om in Online beheer 
relaties toe te voegen en toe te kennen aan een bepaalde medewerker. De hoofdgebruiker kan 
alle relaties van uw organisatie zien en beheren. 
 
Beheerder 
De beheerder heeft naast de mogelijkheden van de hoofdmedewerker ook de mogelijkheid om 
medewerkers toe te voegen. 
 

5 Beheer Relaties 
 
Met Mifas Accountancy Online hoeft in het Online Beheer niks te doen met relaties. Dit is alleen 
van toepassing voor Mifas Service Online waarbij k lanten u machtigen om mee te kijken en 
werken in Mifas Online. In Hoofdstuk 6 vindt u meer uitleg over het administratiebeheer van 
Mifas Accountancy Online.  
  



 
 

                                                                                                      Page 10 - 30 
 
 

6. Aan de slag met Mifas Accountancy Online 

 
Nadat u heeft ingelogd ziet u onderstaand scherm indien u beheerder bent.  

 
 
Klik op de knop accountancy om met Mifas Accountancy Online aan de gang te gaan.  
U komt dan in het volgende scherm. 

 
 

6.1 Administraties aanmaken 
 
Klik op de knop Administraties om uw administraties toe te voegen.  
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Klik op de knop Nieuw om een nieuwe administratie toe te voegen. 
Geef de administratie een naam en omschrijving.  
 

 
Klik op Opslaan 
 
U komt nu in het scherm waar u de gegevens uit Mifas Desktop kunt importeren.  
 

 
 
Ga in Mifas Desktop naar het bedrijf welke u wilt importeren in Mifas Accountancy Online.  
Ga vervolgens naar Favorieten en dan naar Reservekopie maken. (Dit kan ook via 
Systeembeheer –  Systeembeheer –  Reservekopie maken) 
Sla het bestand op.  
 
TIP: u kunt deze kopieën al aanmaken voor alle bedrijven die u wilt overzetten naar Mifas 
Accountancy Online.  
 
Selecteer het opgeslagen bestand en klik op Uploaden. 
 
U zult vervolgens onderstaande in beeld zien bij de administratie 
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Dit betekent dat de administratie wordt aangemaakt en dat het bestand zal worden 
geïmporteerd in Mifas Accountancy Online. Dit kan +/- 5 minuten duren, ververs daarna het 
scherm.  
 

6.2 Partnerkey toevoegen aan de administratie 
 
Voor elke administratie krijgt u een specifieke Partnerkey van Billtobox om de facturen in te lezen.  
 
Deze voert u in onder de knop Instellingen.  

 
 
Klik vervolgens op Kies een leverancier en kies voor Billtobox en klik op toevoegen. 

 
 
U komt nu in het scherm waar de partnerkey ingevuld gaat worden. Deze zal door Billtobox 
worden aangeleverd.  
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Let erop dat u de juiste datum instelt bij het ophalen van de facturen. Er wordt opgehaald op 
basis van de afleverdatum van de factuur in Billtobox. Mocht u dus al facturen opgestuurd 
hebben zet de datum dan terug. *deze datum is eenmalig in te stellen! 
Na het invoeren van de Partnerkey en het kiezen van de juiste datum klikt u op Opslaan. Daarna 
klikt u een keer op Nu synchroniseren. Op deze manier wordt er gekeken of er facturen klaar 
staan in Billtobox om op te halen. Klik vervolgens op Sluiten om uit de instellingen te gaan.  
 
N.B. Deze actie is eenmalig. Mifas Online controleert wanneer u de administratie selecteert of er 
nieuwe facturen opgehaald kunnen worden.  
 

6.3 Medewerkers toegang geven tot administraties 
 
Als beheerder heeft u standaard toegang tot alle aangemaakte administraties. U kunt per 
medewerker aangeven tot welke administratie(s) zij toegang hebben. Dit doet u als volgt.  
 
Ga naar Medewerkers en Rechten. U ziet nu alle medewerkers met een aangemaakt Mifas 
Online account.  
Via de zoekfunctie kunt u medewerkers opzoeken.  
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Klik op de knop Wijzigen om administraties toe te wijzen.  
Door op het vinkje voor Toegang te klikken kunt u ook in één keer alle administraties aanvinken.  
Klik op Opslaan als u klaar bent. De betreffende medewerker heeft vervolgens toegang tot de 
administratie(s) 

 
 

6.4 Mifas Accountancy Online starten 
 
Via de knop Start komt u in Mifas Online. Wanneer de betreffende klant meerdere administraties 
in Mifas Online heeft komt u in het scherm Bedrijven waarin u het gewenste bedrijf kunt 
selecteren. 
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Als de klant of een collega in dezelfde administratie zit komt onderstaande melding: 
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6.5 Inrichten Administratie in Mifas Accountancy Online 

6.5.1 In- en verkoopboek:  

In Mifas Accountancy Online gaan we werken met het in- en verkoopboek, waar de facturen die 
ingestuurd zijn naar BilltoBox worden ingelezen.   
 
Hieronder vindt u de stappen om een in- en verkoopboek aan te maken.  
 

1. Ga naar Mifas Online en open de administratie 
2. Ga naar basisgegevens – stamgegevens 
3. Ga naar dagboeken 
4. Klik op toevoegen 
5. Vul de gegevens in (zie hieronder een voorbeeld)  

 
6. Zorg dat het vinkje bij elektronische facturen aan staat.  
7. Maak ook een verkoopboek aan op dezelfde manier.  

 
Heeft u in de administratie al een In- en verkoopboek? Dan zijn de stappen als volgt:  

1. Ga naar basisgegevens – stamgegevens 
2. Ga naar dagboeken 
3. Dubbelklik op het betreffende in of verkoopboek of selecteer een dagboek en klik op 

wijzig.  
4. Zet het vinkje aan bij elektronische facturen bij zowel het in- als verkoopboek.  

 
Let op!: er kan bij 1 inkoopboek en 1 verkoopboek een vinkje aan worden gezet om facturen in te 
lezen.  
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6.5.2 Inlezen facturen 

Zoals eerder aangegeven controleert Mifas Accountancy Online als u inlogt of als u op de knop 
inlezen factuur klikt of er nieuwe facturen klaar staan. Om de facturen in te lezen gaat u als volgt 
te werk:  
 

1. Ga naar menu Invoerboekingen en kies voor het Inkoopboek 

2. Klik links bovenin op de knop Inlezen factuur  
3. Indien er facturen beschikbaar zijn worden deze nu ingelezen.  

 
Het kan zijn dat de relatie mogelijk al bestaat. Mifas Accountancy Online komt daarom soms 
met een scherm of u de relatie wilt toevoegen of koppelen aan een bestaande relatie. Indien u 
al langer werkte met de administratie dan bestaan veel relaties vaak al. Door te kiezen voor de 
optie koppelen aan bestaande relatie voorkomt u dat er dubbele relaties in Mifas Accountancy 
Online komen.  

 

 

6.5.3 Facturen verplaatsen naar verkoopboek, relaties instellen als debiteur 

In Mifas Accountancy Online hebben de relaties standaard het debiteur/crediteur type op beide 
staan.  
Alle facturen worden in eerste instantie ingelezen in het boek waar ze in Billtobox zijn gezet. Dus 
de inkomende facturen in het Inkoopboek en de uitgaande facturen in het verkoopboek. Met de 
knop ‘’naar verkoopboek’’ kunt u een factuur verplaatsten naar het verkoopboek en andersom. 
Met de Volgende/Vorige knoppen kunt u makkelijk door naar de volgende factuur. Ook is bij elke 
factuur de PDF op te vragen.  
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U heeft de mogelijkheid om verschillende relaties specifiek in te stellen als debiteur als facturen 
van deze relatie altijd naar het verkoopboek moeten. *denk aan de factuur van de 
zuivelleverancier bijvoorbeeld. 
 
Om dit te doen gaat u naar Stamgegevens, Basisgegevens en dan naar het tabblad Relaties. 
Dubbelklik op de relatie welke u wilt wijzigen. (of selecteer de relatie en klik op wijzig) 
Ga naar het tabblad F inancieel en zet het debiteur/ crediteur type op Debiteur.  
 
Op deze manier worden de facturen van deze relatie bij het inlezen standaard in het 
verkoopboek gezet.  

 

6.5.4 Standaard factuurregels  

In Mifas Accountancy Online heeft u de mogelijkheid om bij facturen standaard factuurregels 
aan te maken.  
Indien een factuur binnenkomt wordt er voorgesteld om de gekozen factuurregels te gebruiken. 
U kunt dit als volgt aanmaken:  
 

- Open de boeking. U ziet in dit geval maar 1 regel staan.  
- Klik op de knop factuurregels 
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- Voeg de factuurregels toe die aangemaakt moeten worden.  
*u kunt dit ook aanmaken door via de stamgegevens naar de relatie te gaan.  

 
 

- Klik op OK 

 
 
De volgende keer dat er een factuur van deze relatie wordt ingelezen zal er gevraagd worden 
om factuurregels aan te maken.  

 
- Klik op ja 

U zult dan zien dat de aangemaakte factuurregels zijn toegevoegd.  

 
- Voeg de bedragen toe aan de factuurregels welke u wilt gebruiken 

*een factuurregel zonder bedrag wordt automatisch verwijderd, heeft u een factuurregel die u 
niet altijd gebruikt dan hoeft u deze dus niet handmatig uit de boeking te verwijderen.  

6.5.5 Relaties – NN telebankierreferentie 

Bij een overgang van Mifas desktop naar Mifas Online zien we wel eens dat facturen ingelezen 
worden op de relatie '*NN Telebankierreferentie'. Dit betreft altijd klanten die nog met Mifas Dos 
hebben gewerkt. In Mifas Dos kenden we geen relaties, maar wel bankrekeningnummers. Bij de 
overgang naar Windows is de relatie 'Telebankierreferentie' toegevoegd en hieraan zijn al deze 
bankrekeningnummers gekoppeld.  Als we een factuur inlezen uit Billtobox proberen we aan de 
hand van het IBAN nummer de relatie te vinden. We vinden dan in een aantal gevallen de relatie 
'Telebankierreferentie'.  
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Hoe kunt u dit voorkomen? 
 

• Ga bij de stamgegevens naar het tabblad 'Referenties' 
• Sorteer op de kolom relatie. 
• Selecteer alle referenties met de relatie 'Telebankierreferentie' en verwijder deze.  

*met ctrl of met de shift toets kunt u meerdere relaties in 1x selecteren.  
• Probeer op het tabblad relaties de relatie 'Telebankierreferentie' te verwijderen . Lukt dit 

niet? Haal dan een eventueel BTW- of KvK nummer weg bij deze relatie.  

6.5.6 Grootboekkoppelingen 

Het kan soms zijn dat er in een factuur betalingsverschillen of kortingen staan.  
U heeft de mogelijkheid deze weg te boeken onder een standaard rekeningnummer tijdens het 
koppelen van de betaling aan de factuur in het bankboek in plaats van het  in de factuur aan te 
passen.  
 
Ga naar Basisgegevens, Boekjaar/instellingen en klik op het tabblad Grootboekkoppelingen.  
Kies voor elke optie een grootboekrekeningnummer. Deze mogen allemaal gelijk zijn. (zie 
voorbeeld)  

 
 

6.6 Bankafschriften 
 
Voor u de bankmutaties binnen haalt is het belangrijk dat u alle facturen juist in het in- en 
verkoopboek heeft staan. Op die manier kan de betaling automatisch aan de factuur worden 
gekoppeld als er bankmutaties worden ingelezen. Controleer dus ook in Billtobox of er nog 
openstaande taken bij facturen staan.  
 
Via het menu bankafschriften kunt u de betreffende bankbestanden uploaden.  
Kies de juiste bank en volg de instructies.  
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Nadat u het bestand geüpload heeft kunt u deze importen in Mifas Online.  
Open Mifas Online en ga naar menu Bankieren  en klik op mutaties importeren. 

 
 
Mifas Online leest nu het bankbestand in. Er wordt over alle administraties heen gekeken, mocht 
u ERI bestanden uploaden dan maakt het niet uit in welke administratie u op de knop 
importeren klikt. Het bestand zal per administratie de bankmutaties binnen halen.  In elke 
administratie zullen de bankmutaties nog wel doorverwerkt moeten worden.  
 
Controleer voor in het inlezen of Mifas Online nog opmerkingen geeft over bepaalde mutaties. 
Controleer die mutaties voor u op doorverwerken klikt.  
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6.6.1 Openstaande posten 

Omdat u voorheen mogelijk nog geen gebruik maakte van het In- en verkoopboek zal het 
koppelen van bankmutaties aan de factuur de eerste keer iets meer werk zijn. Waar u eerst 
bankmutaties aan een rekeningnummer koppelde, wordt de betaling nu aan de factuur 
gekoppeld.  
 
Open hiervoor een betaling en kies bij type voor betaling aan (inkoopboek) of betaling van 
(verkoopboek)  
Selecteer vervolgens de relatie klik op openstaande posten. 

 
Hier koppelt u vervolgens de betaling aan de factuur en kunt u eventuele betalingsverschillen 
afboeken.  
Ook heeft u hier weer de mogelijkheid om de PDF op te vragen.  

 
Controleer altijd het overzicht Openstaande Posten onder het menu overzichten om te kijken of 
er nog facturen zijn waar geen betaling aan gekoppeld is. Standaard worden alle Openstaande 
posten getoond. (Dus eventueel ook indien er in voorgaande boekjaren nog iets staat). Zet het 
vinkje bij begindatum gebruiken aan om een begindatum te selecteren.  
 
Via de Debiteuren/crediteuren kaart kunt u ook snel bij elke relatie zien of alle betalingen juist 
zijn gekoppeld aan de facturen. Ga hiervoor in het menu Overzichten naar 
Debiteuren/crediteuren kaart. U kunt hier ook selecteren op 1 of meerdere relaties. Zonder 
selectie worden alle relaties getoond.  
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6.7 Bestanden 
 
Nadat u bestanden heeft geëxporteerd vanuit Mifas Online worden ze bij de bestanden 
geplaatst. Op deze manier heeft u een online dossier en hebben u en de medewerkers die 
toegang hebben tot de administratie ook meteen toegang tot de bestanden.  
 
De bestanden worden per administratie weergegeven. Via de zoekfunctie kunt u zoeken naar de 
betreffende administratie. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om bestanden stuk voor stuk te 
downloaden/verwijderen of in één keer.  
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6.8 Relaties (EDI-Factuur)  
 
Mifas Online kan van veel leveranciers de elektronische facturen (EDI-facturen) direct ophalen 
via internet. Uw klant hoeft dan die facturen niet meer door te sturen of te scannen. Klik hier om 
te zien welke partijen met EDI-Factuur werken.  
 
Omdat wij uiteraard niet willen dat klanten hun EDI inloggegevens hoeven af te geven kunt u via 
het menu Relaties, klanten een Mifas Online account geven. Deze klanten kunnen dan ook alleen 
bij het onderdeel om EDI-Factuur in te stellen.  
 
Klik hiervoor op Relaties in onderstaand menu  

 
 
 
Vervolgens klikt u op Nieuw om een relatie toe te voegen. Geef het e-mailadres op en de naam 
van uw klant. Selecteer daarna de bijbehorende administratie van de klant. Klik dan op 
verzenden.  

https://www.agrovision.com/nl/producten/financieel/financiele-administratie/voor-agrariers/edi-factuur
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Uw klant zal onderstaande mail ontvangen: 

 
 
Zodra de klant het account geactiveerd heeft kan er ingelogd worden op het portaal van Mifas 
Online. Zij zien dan onderstaande opties.  
 

 
Door op de knop Administraties te klikken komt de klant in het volgende scherm.  
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Achter de knop Instellingen zit de mogelijkheid om EDI-Factuur in te stellen. Hierbij moet de 
leverancier gekozen worden en bepaalde inlog en klantgegevens ingevoerd worden. Vanaf dan 
zullen de facturen automatisch worden verwerkt.  
 

 
 
Klik hier voor een instructie welke u aan uw klanten kunt toesturen.  
 

  

https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/EDIfactuur_instellen_Mifas_Accountancy_Online.pdf


 
 

                                                                                                      Page 27 - 30 
 
 

6.9 PSD2 koppeling 
 
Een klant heeft de mogelijkheid om in zijn portaal te kiezen voor bankieren.  

 
Wanneer de klant op bankieren klikt krijgt hij het volgende scherm te zien:  

 
Door op instellen te klikken krijgt hij een stappenplan in beeld om te doorlopen.  

Hieronder zijn de stappenplannen voor de ABN Amro en Rabobank toegevoegd.  
 
Klik hier voor uitleg ABN AMRO 
Klik hier voor uitleg Rabobank  

https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/PSD2koppeling_ABN.pdf
https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/PSD2koppeling_RABO.pdf
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7. Veelgestelde vragen 
Via het Portaal van Mifas Accountancy Online kunt u naar SelfService. Hierin kunt ook vragen terugvinden over Mifas 
Accountancy Online.  
 

1. Hoe worden facturen uitgesplitst in het In- en verkoopboek 
Facturen waarbij een PDF document wordt opgestuurd naar Billtoxox worden uitgesplitst op btw-niveau. Voor elk 
btw-percentage in de factuur zal er een aparte regel komen.  
 

Indien de klant ook Z-factuur gekoppeld heeft aan BilltoBox kunnen facturen van bijvoorbeeld VION, GD en CRV 
automatisch binnenkomen. Deze facturen worden per factuurregel uitgesplitst.  
 

2. Ik zie een factuur niet meer in Mifas Accountancy Online  
Heeft u per ongeluk een factuur verwijderd? Ga dan naar het portaal van Mifas Accountancy Onlin e. Ga naar 
Administraties en klik op Facturen. Hier vindt u alle ingelezen facturen terug en heeft u de mogelijkheid om een 
factuur opnieuw in te lezen. Selecteer een factuur en klik onderaan op de knop Opnieuw inlezen.  

 
3. Ik heb relaties er dubbel in staan, hoe kan ik dit aanpassen?  

U kunt dubbele relaties samenvoegen. U doet dit als volgt:  
- Ga naar Basisgegevens, Stamgegevens tabblad Relaties 

De belastingdienst staat er in dit voorbeeld dubbel in.  

 
- Klik bovenaan op de knop Samenvoegen 
- selecteer de relatie welke u wilt vervangen 

- selecteer de relatie waarmee bovenstaande wordt samengevoegd.  
*deze relatie blijft dan over.  

 
- klik op ok en geef akkoord 
- bij de vraag of er een reservekopie is mag u op ja drukken (deze melding moet er nog uit)  

 
 
Voor vragen over Bill to Box verwijzen wij u naar de Billtobox handleiding en de Online Informatiebank. 
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Contactgegevens 

 
Telefoon   0570 – 664 181 
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 

 

 


