
Handleiding voor de maker op www.voedselcoop.eu 
 
De makers hebben de volgende mogelijkheden: 

 
Produktaanbod: overzichtje  
 

 
Van hieruit kun je aanpassingen maken: 

http://www.voedselcoop.eu/


 
 
  



Indien het gewicht kan afwijken en daarmee ook de prijs die de opmaker moet betalen: dat kan het 
beste zo ingevuld worden: 
 

 
 
Op https://www.voedselcoop.eu/handleiding_voedselcoop_eu.html vind je algemene info over de 
bestelronde en de ‘normale’ deadline. 
De vervroegde deadline kan evt gebruikt worden als bijv. de webshop vanaf zaterdag ochtend op slot 
staat maar je wilt bijv. al op woensdagmiddag weten hoeveel broden er gebakken moeten worden. 
Dan kun je voor dat produkt specifiek een vervroegde deadline instellen. Je kunt het ook in 1 keer 
voor al je produkten doen. Voor meer details is er een speciale handleiding voor de maker, gaat nu 
wat ver, zie https://www.voedselcoop.eu/docs/vervroegdedeadline.pdf 
  

https://www.voedselcoop.eu/handleiding_voedselcoop_eu.html
https://www.voedselcoop.eu/docs/vervroegdedeadline.pdf


Telefoonnummers van opmakers opvragen 
Dit kan een maker doen als er bijvoorbeeld vragen / opmerkingen zijn t.a.v. de bestelling van een 
specifieke opmaker. De maker kan dan contact opnemen – tenzij de opmaker zijn/haar 
telefoonnummer niet zichtbaar wil hebben. Privacy voor wie dat wil. 

 
 
  



Overzicht bestelling 
Sommige makers zetten alle bestellingen per opmaker uitgesorteerd klaar voor de ophaler, keurig in 
papieren zakjes o.i.d. . Andere makers sorteren het niet uit per deelnemer maar zetten wel de 
totaalbestelling klaar voor de ophaler. Tenslotte heb je ook makers die alleen een kraampje aan de 
weg hebben oid en die er verder geen gedoe mee willen hebben. De ophaler kan daar zelf uitzoeken 
wat er besteld is. 

 
 

De ophaler betaalt de maker voor wat er besteld is die week. Dat kan bijvoorbeeld contant bij 
ophalen. Als je aardig wat deelnemers hebt in je voedselcooperatie kan het totaalbedrag wat er 
voorgeschoten moet worden aardig oplopen voor de ophaler. Evt. kan er dan afgesproken worden 
dat er achteraf betaald wordt. 

Het is niet zo handig om alle opmakers vooraf te laten betalen aangezien er altijd wel wat kleine 
wijzigingen zijn: iets blijkt toch niet leverbaar of het gewicht wijkt af. 

 

 


