
Met Fust Online kunt op twee manieren 
eenvoudig digitaal uw fust bestellen en innames 
aankondigen. Dit kan via de online applicatie 
(webview) in ‘Mijn Royal FloraHolland’ en met de 
vernieuwde Royal FloraHolland App.

Voordelen Fust Online 

		Overal inloggen, simpel en snel uw fust 
transacties regelen

		Minder kans op fouten (bijvoorbeeld in aantallen 
of fustcodes)

		Inzicht in openstaande en afgehandelde 
fusttransacties

		Kies de applicatie die bij u past: vernieuwde App 
of de online applicatie. Of gebruik beide. 

Meer informatie of vragen?
Heeft u nog geen inloggegevens voor ‘Mijn Royal 
FloraHolland’ of heeft u problemen met inloggen? 
Neem dan contact op tijdens werkdagen met onze 
Klantenservice T 088- 789 89 89 of  
E klantenservice@royalfloraholland.com.  
Zij helpen u graag verder. 

Wilt u meer informatie over Fust Online en de 
vernieuwde Royal FloraHolland App, ga naar  
www.royalfloraholland.com/fustonline.

Fust Online is gratis 
voor kwekers en klanten  
van Royal FloraHolland

Fust Online
Simpel en snel  
uw fusttransacties regelen
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1.  Activeer de dienst 
Voordat u gebruik kunt maken van Fust Online activeert u de dienst ‘Fust inname en uitgifte’ via Mijn Royal 
FloraHolland:

		Ga naar https://www.royalfloraholland.com/

		 Login op ‘Mijn Royal FloraHolland met het hoofdaccount’

		Klik onder ‘Mijn diensten’ op ‘Beschikbare diensten’ en voeg de dienst ‘Fust inname en uitgifte’ toe (niet te 
verwarren met ‘Logistieke middelen online’)

		Klik vervolgens onder ‘Start webdiensten’ op ‘Fust inname en uitgifte’. Hierna wordt u doorgestuurd naar 
het nieuwe fustsysteem.

		 Wij gaan voor u aan de slag om de dienst te activeren (dit duurt tijdens werkdagen maximaal 48 uur) 
 
Nadat uw aanmelding door ons verwerkt is, kunt u online fust bestellen en innames van fust aankondigen.  
Log hiervoor eerst wel in via ‘Mijn Royal FloraHolland’ op de dienst.

Wilt u als hoofdaccount beheerder andere medewerkers activeren voor Fust online via Webview en/of de App? 
Volgt u dan de instructies in bijlage 1 in deze handleiding.

2.  Fust innames of bestellen aankondigen in Fust Online
•  Selecteer linksonder de optie  

‘Transacties’
•  Links boven klapt het submenu uit.  

Binnen dit menu ‘Transacties’  
kunt u verschillende mogelijkheden  
kiezen:  
• Inname fust aankondigen (inleveren) 
• Uitgifte fust aankondigen (bestellen)

Inhoudsopgave
1.  Activeer de dienst 
2. Fust innames of bestellen aankondigen in Fust Online
3. Inleveren van fust: ‘Inname vast’ of ‘Inname mobiel’
4. Bestellen van fust: uitgifte in de fustwinkel, op het dock of op uw boxlocatie
5. Transacties raadplegen 
6. Transacties exporteren
7. Scherm lay-out aanpassen

Fust Online
Handleiding (webview)

https://www.royalfloraholland.com/
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3.  Inleveren van fust: ‘Inname vast’ of ‘Inname mobiel’
U kunt uw fust op twee manieren inleveren:
1.  Inname vast: U komt zelf met uw fust naar de fustwinkel of een vast inleverdepot
2.  Inname mobiel: Royal FloraHolland haalt uw fust op uw klantlocatie op het veilingterrein (n.v.t. in Eelde)

•  Klik voor het aankondigen van een inname linksboven op ‘Inname vast’ of op ‘Inname mobiel’ 
 

•  Vul de betreffende velden in (u kunt het vergroot glas gebruiken de gegevens uit een lijst te selecteren)
 •  Locatie (naar): Beoogde inleverlocatie op Royal FloraHolland 
 •  Locatie (van): Naam en het administratie nummer van uw bedrijf (bij Mobiele inname wordt hier ook uw 

klantlocatie - boxnummer of KNB-gebied- op het veilingterrein weergegeven). Uw gegevens worden 
automatisch ingevuld. 

 •  Transporteur: Indien van toepassing: uw vervoerder
 •  Externe notities: Hier kunt u aanvullende informatie kwijt, zoals een kopernummer waarmee u wilt dat 

deze transactie correspondeert

•  Hierna vult vervolgens in wat u wilt komen inleveren in de betreffende kolommen:
 • Item: Fustcode 
 •  Ladingdrager: Let hierbij op dat u de juiste eenheid kiest!
 •  Ladingdrager aantal: Aantallen van bovenstaande ladingdrager die u per fustcode wilt inleveren
 •  Aantal: Hier verschijnt automatisch het totale aantal in stuks dat u heeft ingevoerd in de kolom 

‘Ladingdrager aantal’ (in deze kolom kunt u niets wijzigen).

Na ‘Opslaan en sluiten’ is uw aankondiging van uw fust inname geplaatst. U kunt nu kiezen om het programma af 
te sluiten of een nieuwe opdracht in te voeren.

Fust Online
Handleiding (webview)
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4.  Bestellen van fust: uitgifte in de fustwinkel, op het dock of op uw boxlocatie
U kunt uw bestelde fust op drie manieren afhalen:
1.  Uitgifte winkel: U komt zelf naar de fustwinkel om uw fust op te halen
2.  Uitgifte dock/bulk: Royal FloraHolland bezorgt uw fustbestelling op het dock (n.v.t. in Eelde)
3.  Directe uitgifte: Royal FloraHolland bezorgt uw fust op uw boxlocatie (geldt alleen in Aalsmeer)

Voor het bestellen van fust, klik linksboven op ‘Uitgifte winkel’ of ‘Uitgifte dock/bulk’. ‘Directe uitgifte’ wordt 
opengesteld zodra u in Aalsmeer online fust kunt gaan bestellen of innames kunt aankondigen.

Het plaatsen van een bestelling gebeurt op vrijwel dezelfde manier als bij inname van fust: 
•  Klik voor het bestellen van fust linksboven op ‘Uitgifte winkel’ of ‘Uitgifte dock/ bulk’ 
•  Vul de betreffende velden in (u kunt het vergroot glas gebruiken de gegevens uit een lijst te selecteren). 

•  Locatie (van): Gewenste afhaallocatie op Royal FloraHolland
 •  Locatie (naar): Naam en het administratie nummer van uw bedrijf 

-  Bij de keuze voor Directe uitgifte wordt hier ook uw klantlocatie op het veilingterrein weergegeven 
(boxnummer of KNB-gebied). Uw gegevens worden automatisch ingevuld. 

 •  Transporteur: Indien van toepassing: uw vervoerder
 •  Externe notities: Hier kunt u aanvullende informatie kwijt over uw bestelling

•  Hierna vult u vervolgens in wat u wenst te bestellen in de betreffende kolommen:
 •  Item: Fustcode 
 •  Ladingdrager: Let hierbij op dat u de juiste eenheid kiest!
 •  Ladingdrager aantal: Aantallen van boven staande ladingdrager die u per fustcode wilt bestellen
 •  Aantal: Hier verschijnt automatisch het totale aantal in stuks dat u heeft ingevoerd in de kolom 

‘Ladingdrager aantal’. aantal’ (in deze kolom kunt u niets wijzigen).

Na ‘Opslaan en sluiten’ is uw bestelling van fust geplaatst. U kunt hierna kiezen om het programma af te 
sluiten of een nieuwe opdracht in te voeren.

Fust Online
Handleiding (webview)
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5. Transacties raadplegen 
U kunt al uw transacties eenvoudig raadplegen. Als u in het hoofdmenu gekozen heeft voor Transacties dan  
komt u in het onderstaande scherm terecht.
 

•  Vul bij 1 de datum in vanaf wanneer u de transacties op wilt vragen (dit kan tot maximaal drie maanden terug) 
en bij 2 in het vakje achter Locatie uw administratienummer (meestal is dit veld automatisch al gevuld)

•  Klik op Selectie uitvoeren.
•  Het scherm toont de gevraagde regels met alle gegevens die betrekking hebben op de gekozen 

selectieperiode.

Fust Online
Handleiding (webview)
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6. Transacties exporteren
U kunt bovenstaande selectie als volgt exporteren:
•  Kies een willekeurige transactieregel
•  Klik op rechtermuisknop
•  Er verschijnt een uitrolmenu 
•  Kies voor exporteren naar uw keuze 
•  U kunt ook de gegevens exporteren naar XML  

(zie linksboven)

7. Scherm lay-out aanpassen
De kolommen in de geel gearceerde regel kunt u zelf indelen. 

•  Kies de geel gearceerde regel  
•  Klik op de rechtermuisknop 
•  Er verschijnt een uitrol menu
•  Kies voor Toon kolomkiezer
•  U krijgt een lijstje te zien met alle namen van de beschikbare kolommen
•  Kies de gewenste kolom en versleep deze met de linker muisknop naar een willekeurige positie  

in de regel 

Fust Online
Handleiding (webview)
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Als hoofdaccount beheerder activeert en beheert u uw medewerkers-accounts voor Fust online (Webview en/
of de App). Door uw medewerkers toegang te geven kunnen zij zelf fusttransacties aanmaken én inzien.  

1 Heeft u als hoofdaccount de dienst geactiveerd?
Voordat u medewerkers accounts activeert en beheert is het nodig om de dienst “Fust inname en uitgifte” te 
activeren. 
U kunt deze dienst hier activeren. 

2 Hoe maak ik een medewerker account aan voor ‘Fust inname en uitgifte’?
•  Log in met uw hoofdaccount op https://www.royalfloraholland.com
•  Ga naar ‘Mijn Royal FloraHolland’
•  Kies “Extra accounts” in het blok “Mijn gegevens”
 

•  Klik op de button account toevoegen onder “Medewerker accounts” 
•  Vul in: 
 •  Zelfgekozen gebruikersnaam
 •  Naam
 •  E-mailadres
 •  Optioneel: telefoonnummer van de 

medewerker
•  Vink de abonnementsdienst 

‘Fustinname en uitgifte’  aan en kies 
button Opslaan

Fust Online
Handleiding (webview)
Bijlage 1

Belangrijk om te weten! 
De medewerker kan zelf geen 
contracten op diensten activeren of 
opzeggen.
Dit kan alleen worden gedaan met 
het hoofdaccount

http://www.royalfloraholland.com/fustonline
https://www.royalfloraholland.com 
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3 Hoe activeert de medewerker het account?
Nadat u als hoofdaccount beheerder de medewerker heeft geactiveerd wordt er een automatische e-mail met 
een activatielink verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.
Na ontvangst van de e-mail
De medewerker neemt de volgende stappen:
•  Klikt op de activatielink in de email
•  Kiest zelf het wachtwoord en volg de aanwijzingen
•  Start de dienst ‘Fustinname en uitgifte’ onder ‘Start webdiensten’.
Binnen 2 werkdagen ontvangt de medewerker een e-mail dat de dienst Fust online is geactiveerd. 

4 Hoe logt de medewerker in op Fust Online?
Er zijn twee verschillende opties:
•  Webview: login via MijnRoyalFloraHolland. 
•  Royal FloraHolland App: u logt in via de Royal FloraHolland App. 

Fust Online
Handleiding (webview)
Bijlage 1

Belangrijk om te weten! 
De medewerker kan zelf geen contracten op diensten activeren of opzeggen.
Dit kan alleen worden gedaan met het hoofdaccount

Let op bij het inloggen: 
De gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.


