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Handleiding Balans en 

Transactie Overzicht  
LogLink 

 
Waar vindt u uw balans en uw transactie overzicht in LogLink 
 

Stap 1: Waar vindt u uw balans overzicht in LogLink? 
 

• U logt in op www.ccloglink.com 

• Klik op de tab Balans. 

• Klik in de linker balk op Met Partner. 

 
 

• In het scherm wat nu verschijnt, klikt u op Verder. 
 

 

• Uw actuele balansoverzicht zal nu verschijnen.

 

http://www.ccloglink.com/
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• De bovenste helft van uw scherm bevat uw totaal balans. 

• De onderste helft van uw scherm is gevuld met een gedetailleerd overzicht van 

uw balans per depot. 

• Het depot NL-Bleiswijk Bloemenveiling Holland is voor saldo dat voor u via Royal 

Flora Holland is ontvangen of wat naar uw Flora Holland account geboekt zal 

worden. De weergave van de balans op dit depot heeft een dag vertraging ten 

opzichte van de actuele situatie. 
 

 

Stap 2: Waar vindt u uw transactie overzicht in LogLink? 

 
• Ga naar uw balansoverzicht. 

• Klik op de knop Overzicht rechtsboven in het scherm. 

 

 
 

• Er verschijnt een nieuw scherm. 

• Selecteer de periode waarvoor u de transacties wilt bekijken: 

o Kies de Vanaf datum in de kalender links in het scherm.  

o Kies de Tot datum in de kalender rechts in het scherm. 

• Selecteer de items waarvan u de balans wilt zien: 

o Verwijder Alle ladingdragers in het rechter subscherm Geselecteerde 

producten door deze te selecteren en op de groene knop Verwijder te 

klikken. 

o Voeg de gewenste items toe door deze te selecteren in het linker 

subscherm Beschikbare producten en op de groene knop Toevoegen te 

klikken. 

• Klink vervolgens op de groene knop Verder. 
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• Uw transactieoverzicht verschijnt nu in een nieuw tabblad. 

• Klik of de groene knop PDF of Excel rechtsboven in het scherm om dit 

transactieoverzicht te downloaden. 

 

 
 

 

 

Meer informatie 

 
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u ons op werkdagen bereiken 

tussen 08.00u – 17.00u op tel. +31 235 544 020 (Nederland) of tel. +32 2 899 08 74 

(België), of per email: ccbenelux@container-centralen.com. 
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