VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Altijd een actueel overzicht
van uw facturen

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
EN ZORGT VOOR ACTUELE KLANTINFORMATIE

GD wil haar dienstverlening verder digitaliseren. U krijgt zo
minder post en heeft uw actuele facturen altijd direct bij de
hand. U ontvangt facturen als PDF per e-mail en raadpleegt uw
facturen op Z factuur.
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Voordelen

Heeft u een Z login?

•	uw facturen als pdf per e-mail;
•	uw facturen inzien op Z factuur met uw
Z login;
•	online archief tot 7 jaar terug, nooit meer
facturen kwijt;
•	uw facturen als XML-versie eenvoudig inlezen
in Excel of boekhoudpakket;
•	facturen van diverse agrarische aanbieders
overzichtelijk bij elkaar.

•	Ja, met uw Z login voor GD-applicaties kunt u
direct inloggen en uw voorkeur aanpassen op
www.gddiergezondheid.nl/voorkeuren.
•	Nee, u heeft nog geen Z login? Via hetzelfde
scherm kunt u deze direct aanvragen. Houd
daarvoor uw GD-relatienummer, dat op uw
factuur staat, bij de hand.

Z factuur
Z factuur is een alleen voor u toegankelijke
online facturenservice, waar uw facturen veilig
worden opgeslagen. Via www.zfactuur.nl/gd
kunt u uw digitale facturen raadplegen. U
krijgt toegang tot Z factuur met uw Z login
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
waarborgen.

Wijzigen gegevens
Wilt u de facturen op een ander e-mailadres of
toch per post ontvangen? Ga naar
www.gdddiergezondheid.nl/voorkeuren om uw
gegevens aan te passen.

E-mail met bijlage
U ontvangt de factuur in de bijlage van de
e-mail.
E-mail met notificatie
U ontvangt een e-mail met daarin een
notificatie dat er een nieuwe factuur klaarstaat
in Z factuur.
Gekoppeld aan uw boekhoudsysteem
Meer informatie over deze mogelijkheid kunt u
aanvragen bij Z factuur.

Zeven jaar gratis opslag
Bij digitaal factureren
worden uw facturen zeven
jaar gratis opgeslagen in
het digitale archief van
Z factuur.

Royal GD
Arnsbergstraat 7
Postbus 9, 7400 AA Deventer

T. 0900 1770
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Stap nu over
Stap 1: vraag uw Z login aan
U kunt uw voorkeuren aanpassen met een Z login. Heeft u een
Z login ga verder naar ‘Stap 2’. Heeft u nog geen Z login?
Klik dan op een van de opties om een Z login aan te vragen.
U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van Unified Post. U
dient uw aanvraag via de link in deze mail te bevestigen. Binnen
twee weken ontvangt u uw Z login gegevens.
Stap 2: inloggen met Z login
Ga naar www.gddiergezondheid.nl/voorkeuren, pas uw voorkeuren
aan en bevestig uw keuze.
Stap 3
Na het invullen krijgt u een melding met een bevestiging. Bij de
eerstvolgende facturatieronde ontvangt u uw facturen digitaal via
Z factuur.

Hulp nodig?
Neem contact op met onze klantenservice via 0900 1770 of stuur
een e-mail naar info@gddiergezondheid.nl.

Ga voor meer informatie naar
www.gddiergezondheid.nl
GD2123/12-19

