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Handleiding Inzicht in uw 

reparatievolume 
LogLink 

 

 

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn reparatievolume van CC platen in LogLink 
 

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

reparatievolume. Hier kunt u onder meer zien hoeveel kapotte platen er nog geruild 

mogen worden. Ook kunt u meteen een gedetailleerd rapport opvragen door op de 

link PDF rapport weergeven te klikken. 

 

 
 

 

Als u niet meer op het startscherm staat kunt u dit gedetailleerde rapport ook 

opvragen door op Info te klikken. In het menu wat eronder verschijnt, klikt u op Reports 

en vervolgens op Alle Rapporten. Dan klikt u op Repair Quota History Report en 

vervolgens op Indienen. Vervolgens komt er een pop-up met PDF bestand waar uw 

volledige quota op staat incl. het getransfereerde saldo, gespecificeerd per contract. 
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Het gedetailleerde CC Container Shelf Repair Quota One Year History Report bestaat 

uit 4 delen: 

 

1: De totaal overzichten. 

Linksboven staat een overzicht met het totaal beschikbare quota en daarvoor de 

datum wanneer dit quota verloopt. Bij PPA (Pool Participation Agreement) contracten 

start het quota op 1 maart en eindigt deze op 28 februari. Bij huurcontracten verloopt 

het quota op de einddatum van het contract. 

 

 
 

Rechtsboven ziet u nogmaals het beschikbare reparatievolume, visueel inzichtelijk 

gemaakt door middel van een schijfdiagram. Groen staat hierbij voor nog beschikbaar 

reparatievolume. Rood maakt inzichtelijk welke reparatievolume u al heeft gebruikt. 

Blauw wordt gebruikt wanneer u reparatievolume heeft getransfereerd naar een 

andere partij. Dit kunt u dan zelf niet meer gebruiken. 

 

 
 

 

2: Repair Quota Balances = Reparatievolume Balans.  

Hier ziet u de verschillende contracten die u bij ons heeft lopen, hoeveel 

reparatievolume deze contracten genereren en welk delen hiervan al gebruikt zijn. 
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Hieronder treft u de uitleg aan van de verschillende kolommen: 

• De kolom Generated From bevat het type contract (de Pool Participation 

Agreement staat voor een onderhoudscontract waarbij het materiaal uw 

eigendom is en u deze heeft ondergebracht in de CC Pool. De oude benaming 

voor deze contracten zijn de RM (Repair en Maintenance) of de SLS (Sales). 

• De kolom Reference bevat de contractnummers. 

• De kolom Quota Start Date bevat de datum vanaf wanneer het 

reparatievolume ingaat. 

• De kolom Quota End Date bevat de laatste datum waarop het 

reparatievolume nog geldig is, hierna vervalt het. 

• De kolom Contract QTY bevat de hoeveelheid platen die u op contract heeft. 

• De kolom Quota Percent bevat het quota percentage dat per 1 maart is 

ingevoerd. Dit jaar heeft u recht op 40% reparatievolume van het aantal platen 

op contract, per 1 maart 2019 gaat dit terug naar 20%. 

• De kolom Quota Generated bevat het reparatievolume dat elk contract 

genereert (als u 150 platen op contract heeft dan genereert dit het recht om 60 

platen te laten repareren want 40% van 150 is 60). 

• De kolom Quota Used/expired bevat de aantallen platen welke u al ter 

reparatie heeft aangeboden, het reeds gebruikte reparatievolume. 

• De kolom Quota Remaining bevat de hoeveelheid platen die u nog ter 

reparatie kunt aanbieden. 

 

3: Repair Quota Invoice Records: Overzicht Gefactureerde Reparatievolume 

Transacties 

Op het moment dat u niet-functioneel materiaal heeft ingeleverd terwijl uw 

reparatievolume al verbruikt is verschijnen hier de transacties welke aan u 

gefactureerd zijn. 

 

 
 

4: Repair Quota Transactions: Reparatievolume Transacties.  

Hier vindt u alle transacties waarmee u uw reparatievolume heeft verbruikt en 

reparatievolume welke verlopen en dus niet meer te gebruiken is. 

 

 
 

 

 

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. 

mailto:ccbenelux@container-centralen.com

