
Vitelia Agrocultuur
Locatie Lottum
Zandterweg 5
5973 RB Lottum
t: 077-4637111
e: verkoopagrocultuur@vitelia.nl 

Locatie Hazerswoude-Dorp
Denemarkenlaan 10
2391 PZ  Hazerswoude-Dorp
t: 0172-588585
e: verkoopagrocultuur@vitelia.nl 

In deze handleiding leggen we u uit 
welke stappen u moet doorlopen om 
uw account in het online klantenportaal 
van Vitelia Agrocultuur te activeren.

Allereerst dient u te beschikken over
een van de volgende apparaten: 
pc, laptop, tablet en of smartphone

Het gekozen apparaat moet beschikken 
over een werkende internetverbinding 
en een moderne internetbrowser.

HANDLEIDING 
KLANTENPORTAAL
https://mijn.vitelia.nl

Account activeren

1. Open de internetbrowser op uw apparaat en bezoek de volgende 
website link: https://mijn.vitelia.nl. 

 
 In het browservenster opent zich het algemene inlogscherm van 

het Vitelia Agrocultuur klantenportaal. (afbeelding1)  

2. Kies nu voor de optie ‘Maak een nieuw account’.  

3. Er opent zich een nieuw formulier waarin u uw zakelijke 
e-mailadres en debiteurnummer moet invullen. (afbeelding2)  
Bij twijfel neem contact op met onze binnendienst (077-4637111) 

4. Vul het e-mailadres en debiteurnummer nauwkeurig in en druk 
vervolgens op de knop ‘Registreer’ 2
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HANDLEIDING KLANTENPORTAAL
Binnen enkele ogenblikken ontvangt u een e-mail met bevestiging van uw 
registratie. In deze mail bevindt zicht een belangrijke activatielink. (afbeelding3) 
 
 
 
 

5. Klik op de activatielink om eenmalig uw mobiele nummer en  
eigen gekozen wachtwoord in te stellen. 

6.  Vul de gevraagde info in en kies een voor u makkelijk te onthouden,          
maar veilig, wachtwoord waarmee u in de toekomst wenst in te loggen.       
(afbeelding4) 

7. Bevestig de informatie door op de knop ‘Activeer account’ te drukken. 

8. Hierna bent u klaar en kunt u succesvol inloggen op uw eigen  
‘Mijn Vitelia’ omgeving.

Als u nu het klantenportaal bezoekt (https://mijn.vitelia.nl) dan kunt
u uw e-mailadres invullen en daarna op de knop ‘Volgende’ drukken 
(afbeelding5).

In het volgende scherm vult u het door uzelf gekozen wachtwoord  
in en drukt u op de knop ‘Inloggen’ (afbeelding6).
Als u uw inloggegevens juist hebt ingevuld opent zich uw persoonlijke 
startpagina met alle relevante producten en informatie. (afbeelding7). 
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