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Hoe boek ik een retour in LogLink (versie Maart 2018) 
 

U kunt op twee manieren uw materiaal aanleveren bij Container Centralen.  

U levert niet functioneel materiaal aan en krijgt het saldo op uw balans. Dit saldo kan 

dan door geboekt worden naar FloraHolland of een andere klant. Of u kunt uw niet 

functionele materiaal omruilen voor functioneel materiaal. 

 

Deze handleiding is bedoeld voor de boeking van een retour ten gunste van uw 

saldo of eventueel het saldo van iemand anders. 

 

Optie 1  

• Login via www.ccloglink.com 

• Als u inlogt ziet u op het startscherm aan de rechterzijde een overzicht van uw 

reparatievolume. Hier kunt u onder meer zien hoeveel niet functionele platen 

er nog ingeleverd mogen worden.  

 

 
 

 
 

 

 

• In het midden van het scherm ziet u de mogelijkheid om een boeking te 

maken, zie hieronder  

• Kies de optie  Book a return to 

 

 
 

 

http://www.ccloglink.com/
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Optie 2; een andere manier 

• Login via www.ccloglink.com 

• Kies Aanvraag > Retour 

 

Aanvraag > Retour 

 

  

 
 

 

• U ziet dan het volgende: 

 
 

• Kies Retour saldo t.b.v. FloraHolland als u het saldo over wilt laten boeken naar 

uw administratienummer van FloraHolland.  

• Kies Retour saldo t.b.v. overige bestemming  bij inlevering ter beëindiging van 

een contract of wanneer u het saldo wilt overboeken naar een 

(buitenlandse) partner zonder FH-nummer. 

 

• Vul op het formulier dat nu verschijnt altijd de volgende velden in: 

1. Geplande retourdatum. U dient 24 uur voor de retour de boeking te maken.  

2. Uw FloraHolland nummer of een ander account waarop het saldo geboekt 

moet worden. 

3. Het depot waar u wilt inleveren 

4. Het totale aantal producten waarmee men komt. Hier kunt u ook aangeven 

of het materiaal functioneel, dan wel niet functioneel is.  

5. Dit hokje moet aangevinkt worden om verder te gaan.   

6. Klik op Indienen. 

 

http://www.ccloglink.com/
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• Calculate also with the amount of functional bases and uprights to transport 

the non-functional material. If you want to hand in material please take into 

account as well our stacking rules, described in our SOP’s available on our site. 

• Klik op Doorgaan 

 
 

• Klik op Indienen 

 

 
 

• Via de knop rechtsboven kunt u de bon uitprinten, vergeet deze niet mee te 

nemen naar het depot! 
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Op het formulier staan een aantal andere velden die niet verplicht zijn, maar 

ingevuld kunnen worden voor uw eigen administratie. Bijvoorbeeld de naam van 

een transporteur of een referentienummer. 

 

Het kan zijn dat er bij grotere aantallen en/of grote drukte op het depot een 

goedkeuring gevraagd wordt in verband met depotcapaciteit. In dat geval ziet u 

deze mededeling: 

 
 

Or this one: 

 
Klik hier het hokje “Zet verzoek op wachtlijst” aan en klik op “Doorgaan”. Na het 

ontvangen van de goedkeuring per email kunt u dan alsnog het document 

uitprinten. 


