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GRAANSAADBESTELLINGS  2020 - PLANTSEISOEN 

AANLYN SAADBESTELLINGS 

Hiermee versoek ons u vriendelik om in te teken op gemelde webblad met u 
lidnommer en wagwoord. Indien u nie toegang het tot die webblad nie kontak asb vir 
Hannetjie Cronje by 028 214 3820 om aanteken besonderhede te kry vir ons 
webblad. 

Volg asb die onderstaande stapppe: 

Gaan na / Go to: www.overbergagri.co.za 

Gaan na die “Aanlyn Dienste / Online Services” spyskaart item. 
Klik op Overberg GET 

Indien u klaar op die GET stelsel registreer is, teken aan met die besonderhede 
soos u spesifiseer het gedurende registrasie. 

Klik op die “My Accounts / My Rekeninge” spyskaart item. 

Klik op die rekening waarmee u wil werk. 

Gaan na die “Get Going / Kry Diens” 

Klik op die “Get Seed Orders / Kry Saadbestellings” spyskaart item. 

U sal dan geleentheid kry om u saadbestelling te kan voltooi deur die produkte te 
spesifiseer onder die relevante gewasse of om u eie terughou saad wat 
skoongemaak moet word te spesifiseer. 

NB: Sodra u klaar al die gewensde produkte bygelas het, kan u klik op “Finalise / 
Finaliseer”. 

‘n Bestellingsvorm / Saadskoonmaak vorm word dan gegenereer wat u kan deurlees 
deur om op die “View / Beskou” knoppie te klik. 

Indien u tevrede is met u bestelling / skoonmaak vorm, kan u klik op die “Sign / 
Teken” knoppie. Daar sal dan ‘n OTP gestuur word na u selfoon wat u dan kan 
insleutel om die proses te voltooi. 

U kan enige tyd u bestellings nagaan en die vorms aflaai onder die “Get Feedback / 
Kry Terugvoer” spyskaart item. 

Sodra u die transaksie volledig voltooi het, en Overberg Agri die vorm aanvaar, sal u 
‘n e-pos ontvang. Hierdie vorm sal vir u beskikbaar wees om af te laai, of te lees en 
word op die webblad gestoor. 

http://www.overbergagri.co.za


Indien u verkies om die kantoor of een van die silo bestuurders te besoek, neem asb 
u selfoon saam, aangesien die “OTP” nommer slegs na u persoonlike selfoon 
gestuur word. 


