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1. Inleiding 

CB biedt met CB Vervoer een snelle en gebruiksvriendelijke manier van online zendingen volgen en 

zendingen aanmelden. CB Vervoer is een webapplicatie die u als klant van CB kosteloos kunt gebruiken.  

 

De primaire functies van CB Vervoer zijn: 

- Zendingen bekijken en volgen tot drie maanden terug; 

- Zendingdetails bekijken, zoals laadadres, losadres en de items waaruit de zending bestaat; 

- Online vrachtbrief opvragen; 

- Aanmelden van zendingen; 

- Printen van labels. 

 

CB Vervoer is bestemd voor alle relaties die een vervoersaansluiting bij CB hebben (hierna te noemen ‘VC 

aangesloten klanten’, waaronder met name - maar niet uitsluitend - boekhandels en uitgeverijen) en 

relaties voor wie CB het vervoer verzorgt naar geadresseerden binnen een eigen klantennetwerk. 

CB Vervoer kent voor deze laatste groep, hierna te noemen ‘contractverladers’, een aantal andere 

functionaliteiten. Waar een functionaliteit enkel van toepassing is op de contractverlader, zal dit in deze 

handleiding ook expliciet worden aangegeven. 

 

In de volgende hoofdstukken is beschreven hoe u met CB Vervoer aan de slag kunt. 
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2. Inloggen 

Om in te loggen in CB Vervoer opent u de pagina www.cbvervoer.nl (of: www.cbvervoer.be). Geef uw 

User Name en Password in en klik op ‘Login’. U kunt hier ook de taal selecteren die u wenst. Wanneer u 

bent ingelogd kunt u desgewenst uw eigen wachtwoord wijzigen bij de Gebruiker Instellingen. Een 

wachtwoord dient daarbij te bestaan uit minimaal 8 karakters (zie: paragraaf 7.1). 

 

Na vijf keer foutief ingeven van gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie wordt het account geblokkeerd. 

Als uw account is geblokkeerd of als u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten bent, kunt u contact 

opnemen met Customer Service via vervoer@cb.nl of telefoon +31 (0)345-475135 (NL) /  

+ 32 (0)5 245 69 40 (BE). 

 

 

 

http://www.cbvervoer.nl/
mailto:vervoer@cb.nl
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3. Track & Trace 

3.1. Volgen van zendingen 

 

 

 

 

Nadat u bent ingelogd worden al uw zendingen weergegeven van de afgelopen 3 maanden. U kunt zelf 

bepalen hoe, en hoeveel zendingen worden getoond. Via de knoppen  kunt u instellen of u 

zendingen in Lijst View dan wel Detail View wilt zien. Ook kunt u in het dropdown menu ‘Rijen’ aangeven 

hoeveel zendingen in één scherm getoond worden. U kunt vervolgens onder in het scherm via het pijltje  

verder bladeren naar de volgende pagina.   

 

Onderstaand is van elk van de kolomkoppen een omschrijving gegeven. 

 

Kolom Omschrijving 

 Knop voor het tonen van de zendingdetails (zie: paragraaf 3.3). 

 Knop voor het tonen van de bijbehorende vrachtbrief/CMR. 

ZendingNr Nummer waaronder de zending bij CB bekend is. Dit nummer komt ook terug op de factuur. 

Status Huidige status van de zending: 

- Confirmed:  aangemeld, nog niet gesorteerd 

- Sorted:   gesorteerd, nog niet gepland 

- Planned:  gepland, nog niet afgeleverd 

- Closed:   afgeleverd 

- Outsourced:  uitbesteed 

Afzender Naam van de afzender. 

Van Plaats Plaatsnaam van de afzender. 

Ontvanger Naam van de ontvanger/geadresseerde. 

Naar Plaats Plaatsnaam van de ontvanger/geadresseerde. 

Afleverdatum Geplande losdatum (bij status: Confirmed/Sorted/Planned) of werkelijke losdatum (bij 

status: Closed/Outsourced). 

Tijd Gepland tijdsvenster voor afleveren (bij status: Planned) of werkelijk aflevertijdstip (bij 

status: Closed). Een gepland tijdsvenster wordt getoond zodra de zending daadwerkelijk is 

ingepland, dat wil zeggen ’s ochtends vroeg op de dag van de aflevering. Zodra de zending 

is afgeleverd wordt het gepland tijdsvenster overschreven door het werkelijke aflevertijdstip.  

Geboekt Totaal aantal items voorgemeld. 

Gesorteerd Totaal aantal items gesorteerd. 

Geleverd Totaal aantal items afgeleverd volgens de boordcomputer van de auto. 

N.B.: In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de boordcomputer niet heeft 

gefunctioneerd en een incorrect aantal wordt getoond. De kolom ‘Sorted’ is daarom leidend 

voor verdere afhandeling/afrekening van een zending. 

 

 

javascript:gReport.navigate.paginate('pgR_min_row=4max_rows=3rows_fetched=3')
javascript:showShipment(1100072251);
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3.2. Zoeken zendingen 

Na verloop van tijd zal CB Vervoer vele zendingen bevatten. Om dit overzichtelijk voor u te houden zijn 

diverse mogelijkheden tot het zoeken van een zending ontwikkeld. U kunt op de volgende manieren 

zoeken: 

- via Snel zoeken; 

- via Uitgebreid zoeken; 

- via Kolommen; 

- via Filter Manager. 

 

a) Snel zoeken 

Via snel zoeken zoekt u over alle velden en kolommen heen. Geef een zoekterm mee in het veld ‘Zoeken’ 

en druk vervolgens op Enter of op het icoontje om de zoekopdracht te starten. 

 

 

 

Wanneer de zoekopdracht is voltooid, verschijnt een filter in het scherm en worden de resultaten getoond. 

Het filter kunt u weer verwijderen door op het rode kruisje te drukken. Ook is het mogelijk een filter tijdelijk 

uit te schakelen door het vinkje te verwijderen. Er kunnen verschillende zoektermen na elkaar worden 

meegegeven. CB Vervoer toont daarbij alleen de zendingen die voldoen aan alle criteria. 

 

 

 

 

b) Uitgebreid zoeken 

U kunt specifiek op bepaalde gegevens zoeken door op ‘Uitgebreid zoeken’ te klikken.  

 

 

 

U kunt met ‘Uitgebreid zoeken’ zoeken op de volgende kenmerken van een zending: 

 

Kenmerk Omschrijving  Kenmerk Omschrijving 

Referentie Referentie van de zending  Status Status van de zending 

Zendingdatum 
Datum waarop zending is 

aangemaakt 

 
Unit-Id 

Uniek nummer (Unit-Id) van item 

in een zending 

Afhaaldatum Laaddatum  Afleverdatum Afleverdatum 

Afzender Naam van de afzender  Ontvanger Naam van de ontvanger 

Van land Land van de afzender  Naar land Land van de ontvanger 

Van postcode Postcode van de afzender  Naar postcode Postcode van de ontvanger 

Van plaats Plaatsnaam van de afzender  Naar plaats Plaatsnaam van de ontvanger 
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Geef een zoekterm mee in het gewenste zoekveld en klik op  om de zoekopdracht te starten. 

Zodra CB Vervoer de opdracht heeft uitgevoerd verschijnen de zendingen in het scherm die voldoen aan 

de opgegeven criteria. Net als bij ‘Snel zoeken’ is het bij ‘Uitgebreid zoeken’ mogelijk om op meerdere 

zoekvelden tegelijk te zoeken. Vul hiervoor meerdere zoekvelden in en start de zoekopdracht. 

 

Om het ‘Uitgebreid zoeken’ te beëindigen klik op . Dit zorgt ervoor dat alle filters binnen ‘Uitgebreid 

zoeken’ verwijderd worden en alle zendingen weer worden weergegeven. U kunt dit zoekscherm 

desgewenst weer sluiten door nogmaals op ‘Uitgebreid zoeken’ te klikken. 

 

 

c) Kolommen 

Een derde optie om te zoeken is via een filtermogelijkheid op alle bestaande kolommen. Klik daarvoor op 

een van de desbetreffende kolomkoppen en typ of selecteer een van de keuzemogelijkheden. Daarbij 

worden overigens maximaal 1000 opties getoond. Via de pijltjes   kunt u oplopend of aflopend 

sorteren.  

 

 
 
 

d) Filter Manager 

De knop ‘Filter Manager’  is de meest geavanceerde mogelijkheid om te zoeken. Klik op de knop om 

het deelvenster Filter te openen: 

 
 

 

 

 
 

 18-06-2015 
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Met Filter Manager kunt u zoeken op alle beschikbare kolommen of rijen van een zending. U vormt de 
zoekopdracht door bijvoorbeeld een kolom te selecteren en daarmee een vergelijking op te stellen met 
behulp van de ‘Operator’ en ‘Expressie’. Voorbeelden van Operators zijn ‘=’, ‘>’ of ‘Bevat’. In het veld 
Expressie geeft u de waarde(s) op waarop u wilt zoeken. Let wel, zoeken met Filter Manager, in geval 
bijvoorbeeld gefilterd wordt op Ontvanger of Plaats, is hoofdlettergevoelig.  

 

Enkele voorbeelden: 

 

- Zoeken op alle zendingen waarbij items zijn afgeleverd: 

 

 

- Zoeken op alle zendingen behalve die met (niet gelijk aan) status ‘Confirmed’: 

 

 

- Zoeken op ZendingNr tussen de 8344000 en 8344100: 
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3.3. Tonen zendingdetails 

U kunt van elke zending de zendingdetails opvragen door te dubbelklikken op de regel in de Lijst View of 

via de knop  aan het begin van elke regel. Er wordt op dat moment een nieuw scherm geopend, met de 

volgende informatie: 

 

  

 

 

 

Toelichting op enkele van bovenstaande gegevens: 

- Datum / Tijd – Dit veld geeft de losdatum en lostijd weer. Bij geplande zendingen (status: 

‘Planned’) staan de geplande tijden waartussen de levering plaatsvindt weergegeven. Bij reeds 

geleverde zendingen (status: ‘Closed’) wordt het werkelijke aflevertijdstip getoond. 

- WebID – Elke zending krijgt van CB Vervoer een uniek WebID. Deze wordt hier getoond. 

- Goederen Details – Elk item in de zending staat in deze tabel afzonderlijk opgenomen. Per item 

staat aangegeven of deze is aangemeld (Geboekt 0/1) en of deze reeds gesorteerd is 

(Gesorteerd Y/N). Ook staat hier aangegeven wie de vervoerder is (geworden). 
 

 

Ontvanger 

Laaddatum Losdatum +  

-tijdstip 

Transport Type 

Aanmaakdatum 

Status zending 

Opvragen 

vrachtbrief 

Totalen per 

verpakkingstype 

Afzender 

ZendingNr. 

WebID 

Zending referentie 

javascript:showShipment(1100072251);
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In geval van uitbesteed vervoer 

Wanneer de zending is/wordt uitbesteed aan een vervoerspartner van CB (status: ‘Outsourced’), 

dan staat de naam van de vervoerspartner aangegeven onder het kopje ‘Vervoerder’. In geval 

van PostNL of GLS wordt een extra kolom getoond met daarin de doorlink (URL) naar de Track & 

Trace site van de vervoerder (‘Barcode’).  

 

Voorbeeld vervoerder = PostNL of GLS 

 

 

In geval van CB Fashion wordt per goederenregel de status van het Unit-ID als volgt 

weergegeven: 

 

Voorbeeld vervoerder = CB Fashion 

 

 

N.B. In de totalen per verpakkingstype wordt het aantal getoond dat door CB zelf is uitgeleverd. 

In geval van uitbesteed vervoer staat hier dan ook standaard het aantal ‘0’. 

 

Wanneer u vragen heeft over de statusinformatie in geval van andere vervoerspartners dan 

PostNL, GLS en/of CB Fashion, raden wij u aan om contact op te nemen met de Customer 

Service afdeling van CB. 

 

In geval van onregelmatigheid 

Als er zich bij het afleveren van een zending een onverwachte gebeurtenis voordoet, meldt de CB 

chauffeur in de boordcomputer een onregelmatigheid. In dit deelvenster kunt u zien wat er is 

gebeurd. Onregelmatigheden komen op drie niveaus voor: 

- Zendingregel: betreft één item in de zending; 

- Zending: betreft één hele zending; 

- Stop: betreft een adres waar de chauffeur stopt (dit kan meerdere zendingen omvatten).  

In de kolommen ‘Voor’ en ‘Omschrijving’ ziet u meer informatie over de onregelmatigheid. 

 

Eventuele onregelmatigheden bij PostNL/GLS worden getoond via de doorlink (URL) naar de 

Track & Trace site van de vervoerder (‘Barcode’). In geval van CB Fashion wordt per Unit-ID 

(onder: Goederen details) de status getoond. 
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3.4. Opvragen vrachtbrief 

De vrachtbrief behorende bij de zending kan de volgende werkdag uiterlijk na 12:00 uur online worden 

opgevraagd. Het opvragen van vrachtbrieven kunt u op twee manieren doen: 

- Via het overzichtsscherm; 

- Via de zendingdetails. 

 

a) Via het overzichtsscherm 

Op het overzichtsscherm staat in de tweede kolom de knop  weergegeven wanneer een vrachtbrief voor 

de betreffende zending beschikbaar is. 

 

 

 

Om de vrachtbrief op te vragen kunt u op de knop  klikken, waarna de vrachtbrief wordt getoond. 

 
 

b) Via de zendingdetails 

Ook via de zendingdetails kunt u de vrachtbrief ophalen:  

 

 

 

 

De vrachtbrief staat weergegeven in het deelvenster Documenten (Naam: CMR). U kunt de vrachtbrief 

openen door op de hyperlink te klikken (onder: Nummer). Vrachtbrieven worden getoond in PDF-formaat. 

Mogelijk dient u een viewer te installeren om deze bestanden weer te geven. U kunt hiervoor Adobe 

Reader gebruiken, welke gratis is te downloaden op www.adobe.com. 

 

 

3.5. Geavanceerde functies 

In de voorgaande hoofdstukken van deze handleiding staat de basisfunctionaliteit beschreven. CB Vervoer 

omvat tevens meer geavanceerde functies welke u zelf verder kunt gaan ontdekken. Hieronder staat deze 

functionaliteit alvast beknopt beschreven.  

 

 

Knop Omschrijving 

 
Exporteren als CSV 

Met behulp van deze knop kunt u de zendingen uit CB Vervoer exporteren naar een 

spreadsheet programma zoals Microsoft Excel. Dit geeft u uitgebreide mogelijkheden 

om rapportage, statistieken en berekeningen uit te voeren op uw zendingen. 

 Filter Manager 

Met Filter Manager kunt u zoeken op alle beschikbare kolommen of rijen van een 

zending (is beschreven in paragraaf 3.2). 

 
Sorteren 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 kunt u met behulp van het klikken op kolommen en 

gebruik van    de sortering van kolommen aanpassen. Met de knop Sorteren 

kunt u echter een meer geavanceerde volgorde van sortering toepassen. U kunt hier 

verschillende niveaus van sorteren opgeven, inclusief oplopend of aflopend. 

 Aggregatie 

 
 

 
 

 

http://www.adobe.com/
http://rhywt:7003/apex/f?p=102:317:4322272428354510:CSV::::
javascript:gReport.dialog2('SHOW_ORDERING');
javascript:gReport.dialog2('SHOW_AGGREGATE');
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Knop Omschrijving 

Met behulp van Aggregatie kunt u een berekening uitvoeren op uw zendingen. U kunt 

bijvoorbeeld het totaal aantal items Gesorteerd optellen, of het gemiddelde aantal 

items Geleverd berekenen. N.B.: wanneer uw gegevens uit meerdere pagina’s 

bestaan, worden de berekeningen alleen zichtbaar op de laatste pagina. 

 Rapport Opslaan 

Wanneer u uw eigen weergave heeft aangepast en deze wil bewaren voor een 

volgende keer, kunt u deze opslaan. Uw eigen rapport wordt vervolgens toegevoegd 

aan de volgende keuzelijst: . Opmerking: het nieuw opgeslagen 

rapport is pas zichtbaar in het dropdown menu nadat de pagina ververst is 

(bijvoorbeeld via F5 of bij wisseling van tabbladen). U kunt het opgeslagen rapport 

weer verwijderen door op Verwijder rapport  te drukken en vervolgens op 

Toepassen te klikken. 

 Rapport Terugzetten 

Gebruik deze knop wanneer u een wijziging in de weergave heeft gemaakt, en deze 

ongedaan wilt maken. Deze knop zorgt ervoor dat de weergave wordt teruggezet naar 

de oorspronkelijke instellingen. 

 Actie Menu 

Het Actie Menu staat hieronder uitgebreid beschreven. 

 
  

javascript:gReport.dialog2('SAVE_REPORT');
javascript:gReport.dialog2('SHOW_RESET');
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Actie Menu 

Het Actie Menu bevat alle mogelijkheden die u heeft om CB Vervoer naar uw eigen hand te zetten. Onder 

andere ziet u in dit menu de hierboven besproken functies terugkomen. Daarnaast zijn er nog vele andere 

opties beschikbaar. De functies die nog niet aan bod zijn gekomen staan hieronder.  

 

Knop Omschrijving 

  
Selecteer Kolommen 

Met deze knop kunt u de kolommen selecteren die u wilt kunnen zien. Links ziet u de 

beschikbare kolommen; rechts de kolommen welke in uw huidige weergave getoond 

worden. 

 
Format 

Bevat een submenu met diverse functies welke hieronder staan beschreven. 

 
Groeperen 

Met deze functie kunt u zendingen groeperen. U kunt bijvoorbeeld alle zendingen met 

dezelfde status bij elkaar zetten, of zendingen met dezelfde laad- /losdatum.  

 
Highlight 

Met highlight kunt u zendingen een kleur geven wanneer zij voldoen aan bepaalde 

criteria. Hiermee kunt u bijvoorbeeld visueel de aandacht vestigen op een bepaalde 

status of een bepaalde afleverdatum/-tijd. 

 
Bereken 

U kunt zelf een nieuwe kolom toevoegen op basis van een bepaalde berekening. U 

kunt bijvoorbeeld berekenen wat bij elke zending het verschil is tussen het aantal 

aangemelde en het aantal gesorteerde goederen. 

 
Grafiek 

De gegevens uit de zendingen kunt u gebruiken om grafieken mee te maken. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om het aantal afgeleverde goederen per zending weer te geven.  

 

Groeperen op 

Met deze functie kunt u zendingen groeperen en berekeningen uitvoeren op de 

gegevens van deze zendingen. U kunt bijvoorbeeld zendingen op basis van status 

groeperen, en vervolgens het totaal aantal geboekte/gesorteerde/geleverde items 

berekenen.  

 

 

Help 

In deze helpfunctie kunt u meer informatie vinden over de hier besproken 

geavanceerde functies. 

 
Download 

Naast de ‘Export to CSV’ optie kunt u deze functie gebruiken om de zendingen te 

downloaden in HTML-formaat, of om deze direct te e-mailen in HTML-formaat. 
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4. Adresboek 
 

 

4.1. Zoeken bestaand adres 

Wanneer u een vervoersaansluiting bij CB heeft, ziet u standaard in uw adresboek alle overige klanten in 

Nederland en België die eveneens een aansluiting hebben met daarbij één of mogelijk meerdere 

stroomnummers (‘reguleringen’). Dit adresboek wordt automatisch bijgewerkt en up-to-date gehouden, u 

hoeft hier zelf niets voor te doen. 

 

 

 

Onderstaand is van elk van de kolomkoppen een omschrijving gegeven. 

 

Kolom Omschrijving 

Rel.Code Nummer waaronder de relatie bij CB bekend is. 

Naam Naam van de relatie zoals deze in de systemen van CB is opgenomen. 

Stroomnr Een subnummer onder de relatie code. Een relatie heeft één of mogelijk meerdere 

stroomnummers. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld een ander fysiek (los-)adres of 

andere aansluitdagen. Het stroomnummer kan ook een lege waarde bevatten. 

Omschrijving Omschrijving van het stroomnummer. Zodra deze omschrijving exact gelijk is aan de 

naam van de relatie code, is deze omschrijving leeg.  

Straat Straatnaam behorende bij de relatie code/stroomnummer. 

Nr. Huisnummer plus eventuele toevoeging behorende bij de relatie/stroomnummer. 

Postcode Postcode behorende bij de relatie/stroomnummer. 

Plaats Plaats behorende bij de relatie/stroomnummer. 

Land Land behorende bij de relatie/stroomnummer. 

Aansluitdag Dag(en) waarop de relatie/stroomnummer geleverd krijgt binnen het netwerk van 

klanten die een vervoersaansluiting hebben bij CB. Dit kunnen één of meerdere 

dagen in de week zijn. Zendingen buiten het aangesloten netwerk om (lees: 

contractvervoer) zullen altijd de volgende werkdag worden afgeleverd (sluitings-

/feestdagen uitgezonderd). 

 

Alleen contractverladers 

Kolom Omschrijving 

T.a.v. Contractverladers kunnen bij de zelf opgevoerde relatie een extra adresregel 

opvoeren (bijvoorbeeld: Ter attentie van). Deze zal standaard meekomen wanneer 

deze relatie wordt geselecteerd bij het Zendingen toevoegen, maar kan naderhand 

nog wel weer gewijzigd worden.  

Referentie Referentie behorende bij de relatie. Dit is standaard niet gevuld, maar kan optioneel 

door de contractverlader worden opgeslagen zodra een nieuw adres wordt 

toegevoegd (met bijvoorbeeld een debiteurennummer van de klant). Dit om het 

zoeken naar een specifieke relatie in het adresboek te vergemakkelijken. Zie ook: 

paragraaf 4.2 Toevoegen nieuw adres). 

Bewerken Enkel door de contractverlader zelf toegevoegde relaties (met een Relatiecode 

beginnend met een ‘5’) kunnen door de gebruiker worden bewerkt middels de button 

. Zodra een relatie is bewerkt en nieuw wordt opgeslagen, krijgt deze relatie een 

nieuwe Relatiecode. 

javascript:showShipment(1100072251);
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Binnen het adresboek kunt op de volgende manieren zoeken: 

- via Snel zoeken; 

- via Kolommen; 

- via Filter Manager. 

 

a) Snel zoeken 

Via Snel zoeken zoekt u over alle velden en kolommen heen. Geef een zoekterm mee in het veld ‘Zoeken’ 

en druk vervolgens op Enter of op het icoontje  om de zoekopdracht te starten. 

 

 

 

Wanneer de zoekopdracht is voltooid verschijnt een Filter in het scherm en worden de resultaten getoond. 

Het filter kunt u verwijderen door op het rode kruisje te drukken. Ook is het mogelijk een filter tijdelijk uit te 

schakelen door het vinkje te verwijderen. Er kunnen verschillende zoektermen na elkaar worden 

meegegeven. CB Vervoer toont daarbij alleen de zendingen die voldoen aan alle criteria. 

 

 

 

 

b) Kolommen 

Een tweede optie om te zoeken is via een filtermogelijkheid op alle bestaande kolommen. Druk daarvoor 

op een van de desbetreffende kolomkoppen en typ of selecteer een van de keuzemogelijkheden. Daarbij 

worden overigens maximaal 1000 opties getoond. Via de pijltjes   kunt u eventueel ook oplopend of 

aflopend sorteren.  

 

 
 
 

javascript:$x_FormItems('apexir_TOOLBAR')[1].value = $x('apexir_SEARCH').value; gReport.search('SEARCH');
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c) Filter Manager 

De knop ‘Filter Manager’  is de meest geavanceerde mogelijkheid om te zoeken. Klik op de knop om 

het deelvenster Filter te openen: 

 

 

 

Met Filter Manager kunt u zoeken op alle beschikbare Kolommen of Rijen van een zending. U vormt de 

zoekopdracht door bijvoorbeeld een kolom te selecteren en daarmee een vergelijking op te stellen met 

behulp van de ‘Operator’ en ‘Expressie’. Voorbeelden van Operators zijn ‘=’ of ‘Bevat’. In het veld 

Expressie geeft u de waarde(s) op waarop u wilt zoeken. Let wel, zoeken met Filter Manager, in geval 

bijvoorbeeld gefilterd wordt op Ontvanger of Plaats, is hoofdlettergevoelig.  

 

 

4.2. Toevoegen nieuw adres (alleen contractverladers) 

Contractverladers kunnen zelf ook nieuwe adressen aanmaken door op de button ‘Nieuw adres’ te klikken. 

 

 

 

Standaard opent zich dan een venster met NL als landcode van de geadresseerde. Dit kan via het 

dropdown menu desgewenst worden aangepast naar een ander land binnen de Europese Unie. De 

gekleurde velden zijn daarbij verplichte velden. In geval van een Nederlands adres volstaat het invullen 

van de naam van de geadresseerde, postcode en huisnummer (plus eventueel huisnummer toevoeging). 

Na ingeven van een <Enter> of <Tab> worden straatnaam en plaats automatisch gevuld. In geval van een 

buitenlands adres is het invullen van de straatnaam en plaats eveneens verplicht. 
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Bij het opvoeren van een nieuw adres heeft u optioneel nog verschillende mogelijkheden. Deze staan 

hieronder vermeld. 

 

Veld Omschrijving 

T.a.v.  Ter attentie van. Dit veld wordt als extra adresregel geprint op het label. 

Label E-mail  U kunt hier desgewenst het e-mailadres invullen waarnaar het label moet worden 

toegestuurd in geval van een retouropdracht (zie: daarvoor paragraaf 5.4 

Retouropdrachten). 

Referentie Hier kunt u desgewenst uw eigen referentie van de geadresseerde vermelden 

(bijvoorbeeld: uw eigen klantnummer, debiteurennummer, etc.). Dit is bedoeld om het 

zoeken in het adresboek te vergemakkelijken of direct in het Zendingen Toevoegen scherm 

de Ontvanger op te voeren middels deze referentie. 

Notificatie Het is mogelijk om ook de ontvangers die geen toegang hebben tot CB Vervoer een 

notificatiemail te sturen op de dag waarop een zending gepland staat om geleverd te 

worden (zie: paragraaf 5.7 Notificatiemail). Wanneer u notificatie ‘Ja’ aanklikt, ontstaat een 

nieuw veld waarin u eveneens een e-mailadres kan ingeven waarnaar deze notificatiemail 

gestuurd moet worden. Dit kan hetzelfde e-mailadres zijn als waarnaar het retourlabel 

gestuurd moet worden, maar kan ook een ander e-mailadres zijn. 

 

Zodra u alle gegevens van de geadresseerde heeft ingevuld, drukt u op ‘Submit’ (ofwel op ‘Close’ als u de 

opgeslagen gegevens wilt annuleren). 

 

LET OP: In geval van een Belgische of een Luxemburgse geadresseerde, wordt na het drukken op 

‘Submit’ het ingegeven adres door het systeem gevalideerd. Dit duurt enkele seconden. Daarna verschijnt 

onderstaand scherm met verschillende keuzemogelijkheden, inclusief een score in welke mate het door u 

ingegeven adres overeenkomt met de bekende geocodes in het systeem. Het is mogelijk dat daarbij 

meerdere gelijke opties worden getoond met verschillende scores. In dat geval selecteert u gewoon de 

gewenste optie met de hoogste score door op het groene bolletje links van het adres te klikken. In geval 

het opgegeven adres geheel niet in het lijstje voorkomt kunt u ofwel de adresgegevens verfijnen en 

nogmaals op ‘Submit’ drukken, ofwel (als u zeker bent van de juistheid van het ingegeven adres) op de 

knop ‘Adres niet in de lijst’ drukken. Het adres wordt dan zonder validatie opgeslagen. 
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Nadat u het adres definitief heeft opgeslagen, wordt aan dit adres een unieke Relatiecode toegekend, 

beginnend met een ‘5’. Als extra bevestiging wordt in geval van een nieuw opgeslagen adres het filter op 

deze Relatiecode standaard toegevoegd (zie hieronder). U kunt dit filter weer verwijderen door op het rode 

kruisje te drukken.  
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5. Zendingen Toevoegen 
 

 

5.1. Toevoegen nieuwe zending 

In het tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ kunt één of meerdere afzonderlijke zendingen aanmaken. Druk 

daarvoor op de button ‘Zending toevoegen’. Zodra u meerdere zendingen tegelijk wilt aanmaken, kunt u dit 

eventueel ook doen via het tabblad ‘Excel Upload’ (zie verder: hoofdstuk 6). 

 

 

 

 

 

Standaard staat de gebruiker die is ingelogd in CB Vervoer als Afzender onder het kopje Laden. U kunt 

zelf op verschillende manieren de Ontvanger zoeken en/of ingeven: 

 

a) Via het vergrootglas 

Door direct op één van de vergrootglaasjes te drukken opent zich het gehele Adresboek waarin u een 

bestaand adres kunt zoeken. U selecteert de Ontvanger door te dubbelklikken op de regel. 

 

b) Via de Relatiecode 

Als de Relatiecode van de Ontvanger bekend is, kan deze rechtstreeks in het gekleurde veld bij 

‘Ontvanger’ ingegeven worden. Na <Enter> of <Tab> worden de overige NAW-gegevens van de 

Ontvanger automatisch gevuld. Als er meerdere stroom-/subnummers op die Relatiecode in het systeem 
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zijn vastgelegd, opent zich een nieuw venster waarin u een keuze kunt maken welk stroom-/subnummer u 

wenst. 

 

c) Via PC / Plaats 

U kunt ook de Ontvanger zoeken via de postcode of plaats van de ontvanger. Hiervoor dient u eerst de 

postcode of de plaats (of het eerste gedeelte daarvan) in te geven en vervolgens op <Enter> of <Tab> te 

klikken. Als er meerdere relaties in het Adresboek zijn met deze postcode of plaats, opent zich een nieuw 

venster met enkel de relaties die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt dan uw definitieve keuze 

maken door te dubbelklikken op de desbetreffende regel. 

 

d) Via Referentie (alleen contractverladers) 

Wanneer u zelf een nieuwe relatie via het Adresboek heeft opgevoerd en daarbij uw eigen referentie heeft 

opgenomen, kunt u deze referentie ook gebruiken bij het zoeken en/of ingeven van de Ontvanger. 

 

Onder ‘Zending details’ kunt u desgewenst een referentie meegeven behorende bij de zending. Deze 

referentie, die maximaal 25 karakters kan bevatten, zal als de aanmelding tijdig en juist wordt verwerkt ook 

terugkomen op de vrachtbrief en in de Excel-bijlage bij de factuur. Ook kan in Track & Trace op deze 

referentie worden gezocht. 

 

Onder ‘Goederen details’ selecteert u uit het dropdown menu de verpakkingseenheid van het goed dat u 

wilt meegeven en het daarbij horende aantal. De goederen worden aan de zending toegevoegd zodra u op 

‘Toevoegen’ klikt. Het is daarbij ook mogelijk om verschillende verpakkingen aan een zending te koppelen 

(zie: voorbeeld hieronder). Als de zending nog niet is opgeslagen, kunt u mogelijk ook goederenregels 

weer verwijderen door op het rode kruisje te drukken.  

 

 
 
 

Zodra alle zendinggegevens juist zijn ingevuld, drukt u op de button ‘Opslaan en print label’. 

 

 

5.2. Printen label 

Standaard staat ingesteld dat u na het opslaan van de zending nog dient te kiezen welk labeltype u wenst 

te gebruiken voor het printen van de labels. Daarbij heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt de labels 

printen op standaard A4-vellen met 2 of 4 labels per pagina (al dan niet met stickervel), ofwel op een label 

voor een daarvoor benodigde labelprinter (zie hieronder).  

 

      

A4 (2/pag.)  A4 etiket (4/pag.)  Label (80mm x 140 mm) 
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TIP: Bij de ‘Gebruiker Instellingen’ kunt u zelf aangeven wat voor 

u de standaard is (zie paragraaf 7.2). U hoeft dan in het vervolg 

niet telkens aan te geven welk labeltype u wenst te gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De labels worden opgemaakt in PDF-formaat1. Vanuit Adobe kunt u de labels afdrukken en naar uw printer 

sturen.  
 

 
 
 
 
 
LET OP: Wanneer u de labels op een gewoon A4-vel print (niet zijnde stickervel), dan dient zult u zelf de 

afzonderlijke labels van elkaar te separeren en deze op de zending te kleven. Als u hierbij tape of 
plakband gebruikt, zult u wel moeten voorkomen dat de tape over de barcodes wordt geplakt! 

                                                           
1 Mogelijk dient u een viewer te installeren om deze bestanden weer te geven. U kunt hiervoor Adobe Reader 

gebruiken, welke gratis is te downloaden op www.adobe.com. 

http://www.adobe.com/


22 / CB Vervoer (versie NL-10/15)  

Herprinten label 

Zolang de zending nog niet is bevestigd en de zending met status ‘Printed’ in het tabblad ‘Zendingen 

Toevoegen’ staat, is het mogelijk om de labels te herprinten. Door te dubbelklikken op de regel in de 

overzichtspagina (of eenmaal op het pijltje links van de regel) kunt u eventueel het label nogmaals openen 

en desgewenst herprinten. 

 

 

 

LET OP: Voorkomen moet worden dat er meerdere labels met hetzelfde Unit-Id in omloop zijn. Deze 

zullen niet verwerkt kunnen worden en zullen bij het overslagpunt van CB omgelabeld moeten worden. 
 
 

Zending annuleren 

Zolang de zending nog niet is bevestigd en de zending met status ‘Printed’ in het tabblad ‘Zendingen 

Toevoegen’ staat, kunt u desgewenst in de zendingdetails de zending nog annuleren door op de button 

‘Zending verwijderen’ te klikken. Zendingen die al wel bevestigd zijn en met status ‘Send’ in tabblad 

‘Zendingen Toevoegen’ staan, ofwel met status ‘Confirmed’ in het tabblad ‘Track & Trace’ kunnen niet 

meer geannuleerd worden. Wanneer de goederen na bevestiging niet (meer) meegegeven worden, dan 

zal deze zending als ‘Confirmed’ in ‘Track & Trace’ blijven staan (wel geboekt, niet gesorteerd/afgeleverd). 

 

 

 

 

LET OP: Wanneer u een label heeft geprint en vervolgens de zending heeft geannuleerd, mag u dit label 

ook niet meer gebruiken! Wanneer CB het label ontvangt, zonder de daarbij horende aanmelding, kan CB 

deze zending niet automatisch verwerken. 

 
 

5.3. Bevestigen zending 

Direct na ‘Opslaan en print label’, wordt u de vraag gesteld of u de zending al dan niet wilt bevestigen.  

 

 

 

Wanneer u de labels heeft geprint, maar (nog) niet heeft bevestigd (Annuleren), komt de zending met 

status ‘Printed’ in de overzichtspagina onder het tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ te staan. Hiermee bent u 
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dus in staat om op voorhand zendingen klaar te maken zonder deze nog te bevestigen en (daarmee) aan 

te melden. 

 

LET OP: U dient alleen dié zendingen te bevestigen die op dezelfde dag door CB worden afgehaald. Als 

de zojuist opgeslagen zending niet dezelfde dag wordt meegegeven met CB, dan dient u hier dus op 

‘Annuleren’ te drukken. Als de zending één of meerdere dagen eerder wordt bevestigd dan dat CB de 

goederen ontvangt, dan zult u onder Track & Trace deze zending tweemaal zien terugkomen: 1x blijvend 

‘Confirmed’ (geboekt en niet gesorteerd) en 1x als zijnde gesorteerd en uiteindelijk afgeleverd, maar met 

een aantal van ‘0’ geboekt. Wanneer u de zending te laat bevestigt, bestaat de kans dat deze ook niet kan 

worden gesorteerd. 

 

Eventueel eerder klaargemaakte zendingen kunnen op de dag dat CB de goederen komt afhalen, worden 

bevestigd. De desbetreffende zendingen kunnen elk afzonderlijk of alle tegelijkertijd aangevinkt worden, 

waarna deze via de button ‘Bevestig zending(en)’ aangemeld kunnen worden.  

 

 

 

 

 

Zodra de zending is bevestigd, krijgt deze status ‘Send’. Op dat moment wordt de zending verstuurd en 

verwerkt in de systemen van CB. Na enkele minuten zal deze zending automatisch verdwijnen uit het 

tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ en zal terugkomen in het tabblad ‘Track & Trace’ met status ‘Confirmed’. 
 
 

5.4. Retouropdrachten (alleen contractverladers) 

U kunt als contractverlader ook retouropdrachten via CB Vervoer ingeven. U dient daarvoor bij ‘Zendingen 

Toevoegen’ een andere relatie te selecteren als Afzender, waarna uw eigen gegevens automatisch onder 

het kopje ‘Lossen’ komen te staan. U kunt op verschillende manieren de Afzender ingeven: 

 

- direct de Relatiecode intoetsen in het gekleurde veld bij de Afzender (gevolgd door een <Enter>); 

- uw eigen Relatiecode in het gekleurde veld bij Afzender eerst leegmaken en vervolgens op het 

vergrootglas drukken; een nieuw venster opent zicht (Afhaal adresboek), waarin u de afzender 

kunt zoeken en selecteren (zie verder paragraaf 4.1: Zoeken bestaand adres); 

- klik direct op het vergrootglas, waarna het Afhaal adresboek zich opent; standaard staat de filter 

dan aan op uw eigen Relatiecode. Om alle adressen in het adresboek te kunnen zien, zult u in dit 

geval eerst het actieve filter moeten verwijderen door op het rode kruisje te klikken (zie 

hieronder). 
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Nadat de laad- en losgegevens ingevuld zijn, kunt u de overige gegevens onder ‘Zending details’ en 

‘Goederen details’ ingeven (zie: paragraaf 5.1). Na ‘Opslaan en print label’ wordt u de vraag gesteld of u 

de labels per e-mail wilt verzenden. Reden hiervoor is dat ook retouren voorzien moeten zijn van een label 

met daarop de barcodes. Deze labels kunt u naar de afzender verzenden door op ‘OK’ te klikken en het e-

mailadres in te geven waarnaar de labels moeten worden gestuurd. Desgewenst kunt u het onderwerp of 

het begeleidend schrijven in het veld ‘Inhoud’ wijzigen. De labels worden per e-mail verzonden via de 

button ‘E-mail labels’. Let wel, het kan verscheidene minuten duren alvorens de e-mail ook daadwerkelijk 

is aangekomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Na het e-mailen van de labels wordt u de vraag gesteld of u de zending ook wilt bevestigen (OK / 

Annuleren). Bij ‘OK’ wordt de zending aangemeld en krijgt deze de status ‘Send’ in de overzichtspagina. U 

ziet hier ook dat de zending is voorzien van het Transport Type AFHAAL. Eventueel kunt u de opgeslagen 

retouropdracht ook nog ‘Annuleren’. U kunt de aangemaakte retouropdracht dan op een later moment 

bevestigen, waarbij u in acht dient te nemen dat retouropdrachten die u op dag 1 ingeeft, op diezelfde 

avond worden ingepland om op dag 2 te worden afgehaald bij de Afzender. De retouren worden dan op 

dag 3 bij de opdrachtgever afgeleverd. Retouropdrachten die op vrijdag worden bevestigd zullen in 

principe op dinsdag worden afgehaald. 

 



25 / CB Vervoer (versie NL-10/15)  

Wanneer u de labels wel heeft verzonden, maar de opdracht nog niet heeft bevestigd, kunt u de labels 

terugvinden onder Documenten. De retouropdracht heeft dan status ‘Printed’ in de overzichtspagina.  

 

  

 

In bovenstaand overzicht is ook af te lezen naar welk e-mailadres de afhaalmail is gestuurd en wat de 

status van de e-mail is. E-mail Status ‘NEW’ betekent dat de e-mail in de wachtrij staat om verzonden te 

worden. E-mail Status ‘SEND’ betekent dat de e-mail is verwerkt. Het e-mailadres van de Ontvanger wordt 

pas ingevuld zodra de E-mail Status ‘SEND’ is. 

 

N.B.: U kunt alleen opdrachten ingeven waarvoor u als opdrachtgever de Afzender dan wel de Ontvanger 

bent. U kunt dus géén opdrachten ingeven om bij een ander laadadres dan die van uzelf zendingen af te 

halen om bij weer een ander losadres af te leveren. Wanneer u dit onverhoopt toch wenst, dient u 

rechtstreeks contact op te nemen met de planning van CB. 

 

 

5.5. Franco zendingen 

Het is ook mogelijk om franco zendingen te versturen. Dit zijn zendingen waarbij de Afzender de betaling 

geheel voor zijn eigen rekening neemt. De volgende klantgroepen kunnen dit als volgt doen: 

 

a) VC aangesloten klant 

VC aangesloten klanten kunnen desgewenst franco zendingen versturen op aansluitdag naar Nederlandse 

ontvangers binnen het VC aangesloten netwerk. Wanneer U van deze optie gebruik wilt maken dient U 

contact op te nemen met de Customer Service van CB. Na gewijzigde instelling kunt u een franco zending 

aanmaken door het vakje bij Franco aan te vinken. 

 

 

 

Zendingen naar de gereguleerde klanten in België in het Adresboek zijn per definitie franco en kennen 

andersoortige tarieven. Deze tarieven zijn opvraagbaar bij Customer Service. 

 

b) Contractverlader 

Zendingen van contractverladers zijn standaard franco. 

 

c) Gecombineerde klant 

Opdrachtgevers die contractverlader zijn alsmede aangesloten zijn bij het vervoersnetwerk van CB kunnen 

de zendingen onder verschillende voorwaarden en uitgangspunten versturen: 

 

N0 Ontvanger Aflevering Afrekening Transport Type 

1. Niet-VC aangesloten klant 24-uursbasis Franco TRANSPRT 

2. VC aangesloten klant Op aansluitdag Gedeelde kosten VCA-VCA 

3.  Op aansluitdag Franco FRAN-VCA 

4.  24-uursbasis Franco TRANSPRT 

5. Gereguleerde klant België Op aansluitdag Franco FRAN-VCA 

 

afhaal@cb-logistics.nl 
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Ad 1. Wanneer u een zending franco en op 24-uursbasis wilt versturen, dan dient u een ontvanger in het 

Adresboek te selecteren die niet is aangesloten bij het vervoersnetwerk van CB. Dit zijn 

bijvoorbeeld de relaties die u zelf heeft aangemaakt (te herkennen aan de Relatiecode beginnend 

met een ‘5’) of een relatie waarbij het Stroomnr en de Aansluitdag niet gevuld zijn (zie hieronder). 

Het Transport Type wordt in dit geval TRANSPRT. 

 

 

 

Ad 2. Door een relatie in het Adresboek te selecteren waarbij juist wél het Stroomnr en de 

Aansluitdag(en) gevuld is (zijn), dan wordt het een zending die valt onder de condities van het VC 

aangesloten vervoer. De levering zal in dit geval worden afgeleverd op de eerstvolgende 

aansluitdag (niet zijnde feestdag), waarbij zowel de Afzender als de Ontvanger een gedeelte van 

de kosten voor hun rekening nemen. Het Transport Type wordt in dit geval VCA-VCA. 

 

Ad 3. U heeft ook de mogelijkheid om de zending op aansluitdag te versturen, maar wel franco. Daarvoor 

dient een VC aangesloten klant geselecteerd te worden (zie 2.) en dient bij Zendingen Details het 

vakje bij Franco aangevinkt te worden (zie onder). Het Transport Type wordt in dit geval FRAN-

VCA. 
  

Ad 4. Als u een zending op 24-uursbasis en franco wilt versturen naar een adres die enkel als VC 

aangesloten klant in het Adresboek staat, kunt u eventueel een nieuw Adres aanmaken (zie 

paragraaf 4.2) met dezelfde adresgegevens. De nieuwe relatie krijgt dan een Relatiecode 

beginnend met een ‘5’. Wanneer u vervolgens deze relatie selecteert, is de zending daarmee gelijk 

als onder 1. 

Ad 5. Zendingen naar een gereguleerde klant in België die met stroomnummer in het adresboek staat, 

worden automatisch franco zendingen die op aansluitdag worden afgeleverd. Het Transport Type 

wordt in dit geval FRAN-VCA. 

  

 

5.6. Rembourszendingen (alleen contractverladers) 

Bij enkele contractverladers is contractueel vastgelegd dat zij rembourszendingen mogen versturen. 

Onder ‘Zending Details’ kan dan het vakje bij Rembours worden aangevinkt waarna ook het 

remboursbedrag in Euro’s kan worden ingevuld. Het Transport Type wordt in dit geval REMBOURS.  

 

 

 

 

5.7. Notificatiemail (alleen contractverladers) 

Wanneer u als contractverlader een adres opvoert in CB Vervoer, is het mogelijk om bij deze relatie een e-

mailadres op te slaan bij Notificatie ‘Ja’.  
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Daarmee is het mogelijk om ook de ontvangers die géén toegang hebben tot CB Vervoer een 

notificatiemail te sturen op de dag waarop een zending gepland staat om geleverd te worden. Deze e-mail 

zal ’s ochtends automatisch door het systeem worden gestuurd nadat de definitieve planning is 

opgemaakt. 

 

De notificatie (zie onderstaand voorbeeld) bevat de volgende informatie: 

- Afzender en Ontvanger 

- Zending Details (waaronder: gepland tijdstip van afleveren, referentie, transporttype) 

- Goederen Details (totaal aantal items per verpakkingseenheid) 
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6. Excel Upload 
 

 

6.1. Downloaden, vullen en opslaan template 

Het is ook mogelijk om meerdere zendingen tegelijk aan te maken via de ‘Excel Upload’ functionaliteit. 

Allereerst dient u daarvoor de template de downloaden via de button ‘Download template’. 

 

 

 

Na het openen van het bestand wordt in Excel onderstaande template geopend. 

 

 

Deze template bevat de volgende kolommen. 

 

Kolom Omschrijving 

TYPE Vul hier in: DELIVERY. De zending is standaard een levering met u als Afzender. 

RELATIONCODE Vul hier de Relatiecode in van de Ontvanger waaronder deze bekend is in uw 
Adresboek. Wanneer de Relatiecode wordt ingevuld, is het niet nodig om ook de 
overige NAW-gegevens in de volgende kolommen in te vullen. 
Voor VC aangesloten klanten geldt dat eventueel ook het stroomnummer direct 
achter de Relatiecode gevuld kan worden. Bijvoorbeeld 770031011: Stroomnummer 
11 (Voorraad Depot) bij de Relatiecode 7700310 (CB). 

COMPANY_NAME Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de naam van de Ontvanger in te 
geven. 

ATTN Is optioneel. U kunt hier desgewenst een extra adresveld (bijv. ter attentie van) 
ingeven. 

ADDRESS Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de straatnaam van de Ontvanger in 
te geven. 

DOOR_NUMBER Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier het huisnummer van de Ontvanger 
in te geven. 

DOOR_NUMBER_ 
POSTFIX 

Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de huisnummertoevoeging van de 
Ontvanger in te geven. 

ZIPCODE Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de postcode van de Ontvanger in te 
geven. 

CITY_NAME Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de plaats van de Ontvanger in te 
geven. 

COUNTRY_CODE Als de Relatiecode niet is ingevuld, dient u hier de tweecijferige landcode van de 
Ontvanger in te geven (bijvoorbeeld: NL voor Nederland en BE voor België). 

REFERENCE Is optioneel. U kunt hier desgewenst een zendingreferentie meegeven. Deze 
referentie, die maximaal 25 karakters kan bevatten, zal als de aanmelding tijdig en 

juist wordt verwerkt ook terugkomen op de vrachtbrief en in de Excel-bijlage bij de 
factuur. Ook kan in Track & Trace op deze referentie worden gezocht. 

E-MAIL_ADDRESS Is optioneel en alleen van toepassing voor contractverladers. Hier kunt u 
desgewenst een e-mailadres meegeven voor nieuwe, niet reeds in het Adresboek 
bestaande relaties. Dit e-mailadres wordt dan opgeslagen bij de relatie in het 
Adresboek. 

PAK_# Aantal pakken 
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Kolom Omschrijving 

PALLET_# Aantal pallets 

ROLCONT_# Aantal rolcontainers 

MOLEN_# Aantal molens 

 

Onderstaand treft u een voorbeeld aan van een ingevuld upload bestand. 

 

 

 

 

LET OP: Zodra de template is ingevuld, dient u deze als CSV-bestand (gescheiden door 

lijstscheidingsteken) op te slaan (zie: hieronder). 

 

 

 

 

 

6.2. Uploaden template 

Ga vervolgens het ingevulde en opgeslagen CSV-bestand uploaden. Zoek daarvoor eerst het bestand op in 

de map waar u het bestand heeft opgeslagen (dit kan via de button  ) en klik vervolgens op 

‘Openen’. Daarna kunt u het bestand uploaden via de button ‘Upload’. Afhankelijk van het aantal 

zendingen duurt dit enige seconden. N.B.: Het maximaal aantal regels dat in 1x geüload kan worden 

bedraagt 100. 
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Nadat het CSV-bestand is geüpload, wordt het resultaat in het scherm weergegeven.  

 

 

 

Verschillende resultaten kunnen optreden: 

 

Result Betekenis / actie 

gevonden De Ontvanger zoals deze in het CSV-bestand is ingegeven heeft direct geleid tot een 
enkelvoudig resultaat, oftewel een bekende Ontvanger in het Adresboek. 

meerdere Met de ingevulde gegevens zijn meerdere Ontvangers bekend in het Adresboek die 
voldoen aan de opgegeven criteria. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan: meerdere 
stroomnummers bij de opgegeven Relatiecode (alleen van toepassing bij VC aangesloten 
klanten) of meerdere relaties op het opgegeven adres. U kunt in dit geval op hier klikken 
om een specifieke relatie/adres in het Adresboek te selecteren. Er opent zich een nieuw 
venster met enkel de relaties die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt de Ontvanger 
van uw keuze selecteren door te dubbelklikken op de desbetreffende regel. Het resultaat 
zal daarna veranderen in handmatig en de NAW-gegevens van de Ontvanger worden 

ingevuld in de kolom ‘Ontvanger Gevalideerd’. 

afgewezen De Relatiecode en/of adresgegevens van de geïmporteerde Ontvanger zijn niet bekend in 
het Adresboek. Mogelijk worden de gevalideerde adresgegevens getoond behorende bij 
de geïmporteerde postcode/huisnummer-combinatie. U kunt in dit geval op hier klikken om 
een specifieke relatie/adres in het Adresboek te selecteren. 

nieuw Het resultaat ‘nieuw’ is enkel van toepassing voor contractverladers die zelf adressen 
kunnen toevoegen. Wanneer de geïmporteerde NAW-gegevens van de Ontvanger niet 
hebben geleid tot een match met een bestaande relatie in het Adresboek, maar wel een 
geldig postcode/huisnummer-combinatie heeft, wordt het resultaat ‘nieuw’ weergegeven. 
Eventueel kan alsnog gezocht worden naar een reeds bestaande relatie in het Adresboek 
door op hier te klikken. Wanneer een zending wordt gemaakt met ‘nieuw’ als resultaat, 
wordt deze nieuwe relatie toegevoegd aan het eigen Adresboek. 

 

Nadat het bestand is geüpload is het desgewenst mogelijk om enkele regels te verwijderen dan wel de 

gehele import te annuleren via de daarvoor bestemde buttons. 

 

 

6.3. Maken zendingen en printen labels 

Wanneer de Ontvangers zijn gevalideerd en het resultaat ‘gevonden’, ‘handmatig’ of ‘nieuw’ is, kunnen de 

zendingen worden aangemaakt. Daarvoor moeten de vakjes in de tweede kolom onder ‘Importeren?’ 

aangevinkt zijn. Daarna klikt u op de button ‘Maak zendingen’. Er opent zich na enkele seconden één PDF-

bestand met daarin alle opeenvolgende labels van de geselecteerde zendingen, welke u vervolgens naar 

uw desbetreffende printer kunt sturen (zie ook: paragraaf 5.2). De zendingen komen direct met status 
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‘Printed’ in de overzichtspagina onder tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ te staan. Voor het bevestigen van 

deze zendingen wordt verder verwezen naar paragraaf 5.3 van deze handleiding. 

 

Ook hier geldt dat het label via de zendingdetails nog opgehaald kan worden als de zending de status 

‘Printed’ heeft en nog niet is bevestigd. Let wel, dit PDF-document bevat dan alle labels van alle zendingen 

die één keer via dezelfde Excel Upload functionaliteit zijn geüpload. 
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7. Gebruiker Instellingen 
 

 

7.1. Wijzigen wachtwoord 

In het tabblad ‘Gebruiker Instellingen’ kunt u onder andere uw wachtwoord wijzigen. Daarvoor dient u eerst 

uw huidige wachtwoord en vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord in te geven. Dit wachtwoord 

moet uit minimaal 8 karakters bestaan.  

 

 

 

 

 

 

Het is niet mogelijk om voor één relatie meerdere gebruikers aan te maken met verschillende 

wachtwoorden en/of rechten. Als er dus meerdere gebruikers zijn van CB Vervoer en het wachtwoord 

wordt gewijzigd, zullen de andere gebruikers hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. 
 
 
 

7.2. Wijzigen labeltypes 

In paragraaf 5.2 staat beschreven hoe de labels kunnen worden geprint en welke mogelijkheden er zijn. Bij 

de Gebruiker Instellingen is het mogelijk om standaard één of meerdere labeltypes te selecteren (zie: 

hieronder). Wanneer u hier slechts 1 mogelijkheid heeft aangevinkt en deze wijziging heeft opgeslagen, 

wordt bij het printen van een label niet langer meer gevraagd hoe u het label geprint wilt hebben. 

Standaard wordt deze dan geprint zoals u bij de Gebruiker Instellingen heeft aangegeven. 
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8. Veelgestelde vragen (FAQ) 
 

 

 

Inloggen 

 

Ik kan niet meer inloggen. Wat nu? 

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u contact opnemen met Customer Service van CB. Zij 

kunnen u een nieuw wachtwoord verstrekken. Ook zal uw account automatisch geblokkeerd worden 

wanneer u tot vijf keer toe een onjuist User Name en password combinatie heeft ingegeven. In dat geval 

zult u eveneens met CB contact moeten opnemen. 

 

 

Track & Trace 

 

Hoelang kan ik mijn zendingen terugzien en online vrachtbrieven opvragen? 

In CB Vervoer staan zendingen met een laaddatum tot drie maanden terug. Zendingen die ouder zijn dan 

drie maanden, zijn niet meer terug te zien in CB Vervoer. Vrachtbrieven kunnen eventueel nog wel worden 

opgevraagd bij de Customer Service afdeling van CB. 

 

Het aantal items dat vermeld staat onder ‘Afgeleverd’ klopt niet. 

In incidentele gevallen kan het zijn dat de boordcomputer niet heeft gefunctioneerd en een incorrect aantal 

wordt getoond. Het aantal items in de kolom ‘Gesorteerd’ is daarom leidend voor verdere afhandeling en 

afrekening van een zending. Ook kunt u de bijbehorende vrachtbrief openen voor meer informatie. 

 

Het aantal items dat vermeld staat onder ‘Gesorteerd’ komt niet overeen met het aantal items op de 

bijbehorende vrachtbrief. 

Op de vrachtbrief kunnen ook goederen staan behorende bij een andere zending. Oftewel, op de 

vrachtbrief zijn de goederen vanuit meerdere zendingen geconsolideerd. Ook kan het zijn dat het aantal 

gesorteerde eenheden op een later moment door CB zijn gecorrigeerd, bijvoorbeeld doordat er sprake is 

geweest van een manco of een over. Immers, het aantal dat onder ‘Gesorteerd’ staat is ook het aantal dat 

wordt gefactureerd. 

 

Ik zie dat mijn oorspronkelijke aanmelding op status ‘Confirmed’ blijft staan. 

De zending is waarschijnlijk afgeleverd onder een ander zendingnummer en dus via een andere regel in 

T&T terug te vinden. Mogelijk zijn de goederen eerder gesorteerd dan de aanmelding is ontvangen, of is 

de aanmelding juist te vroeg bevestigd (eerder dan de dag waarop CB de goederen komt afhalen), of is 

binnen de systemen van CB een andere relatie op hetzelfde adres gekozen waardoor eveneens een 

nieuw zendingnummer ontstaat. U vindt in alle genoemde gevallen dus twee regels voor feitelijk één en 

dezelfde zending: één aangemeld en niet gesorteerd/afgeleverd en één niet aangemeld en wel 

gesorteerd/afgeleverd. 

 

Ik zie bij afhaalopdrachten een aantal van 0 ‘Gesorteerd’ staan met een onjuiste afleverdatum. 

Afhaalopdrachten verworden tot twee zendingnummers: één zending met type AFHAAL en één zending 

met type RETOUR24. Bij de zending met type AFHAAL wordt het tijdstip van afhalen vermeld bij het 

laadadres. De losdatum is de datum waarop deze zending wordt gelost bij het overslagpunt van CB en is 

daarmee gelijk aan de laaddatum. Zodra deze zending wordt gesorteerd, ontstaat er een nieuwe zending - 

met een ander zendingnummer - met type RETOUR24. Deze zending bevat het werkelijk aantal 

gesorteerde en afgeleverde eenheden (geboekt = 0).  
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Ik zie in de zending andere itemtypes (verpakkingen) terugkomen als gesorteerd dan als geboekt. 

Het kan zo zijn dat de goederen zijn aangemeld als PAK, maar uiteindelijk zijn gesorteerd als bijvoorbeeld 

NS_KLEIN (non-sort klein) of NS_GROOT (non-sort groot). De afmetingen en/of gewichten die CB 

registreert op het overslagpunt zijn leidend voor hoe het item uiteindelijk wordt gesorteerd en terugkomt op 

de factuur. 

 

Ik krijg de vrachtbrief bij de zending niet geopend. 

Dit ligt mogelijk aan een verouderde versie van uw internet browser. Upgraden van uw bowser biedt 

mogelijk soelaas. 

 

 

Zendingen Toevoegen 

 

Kan ik aangemaakte zendingen nog aanpassen? 

Zolang u de zending opgeslagen heeft in het tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ en de zending nog niet hebt 

bevestigd kunt u de zending nog annuleren en een nieuwe zending aanmaken. Zodra u de zending heeft 

bevestigd, zal deze nog enkele minuten in het tabblad ‘Zendingen Toevoegen’ vermeld staan (status 

‘Send’), waarna deze zal overgaan naar het tabblad ‘Track & Trace’, alwaar deze zending de status 

‘Confirmed’ krijgt. Mocht u alsnog deze zending willen aanpassen, kunt u het beste een nieuwe zending 

toevoegen en een nieuw label printen en deze bij de zending kleven (en het oude label te verwijderen).  

 

Ik wil graag een zending toevoegen naar een adres dat niet in mijn adresboek staat. 

Zie Adresboek. 

 

Kan ik ook zendingen aanmaken met een afwijkend laadadres? 

Nee. Het is niet mogelijk om een zending via CB Vervoer aan te maken met u als opdrachtgever en een 

afwijkend laadadres (of afwijkend losadres in geval van een afhaalopdracht). Mocht u desalniettemin een 

dergelijke opdracht willen geven, dan dient u rechtstreeks met de planning van CB contact op te nemen. 

 

Ik wil graag iets laten ophalen. Hoe kan ik daarvoor een order indienen? 

U kunt als enkel aangesloten klant geen retouropdrachten ingeven. Als u een pakketje wilt laten ophalen 

bij een andere aangesloten klant, kunt u deze klant eventueel nog vragen een afleveropdracht in te dienen 

naar u toe. Als contractverlader kunt u wel retouropdrachten ingeven, mits u daartoe gemachtigd bent. U 

kunt dan bij de laadgegevens een andere relatie ingeven, waarmee uw eigen fysiek goederenadres 

automatisch het losadres wordt. Mocht u hiervoor niet gemachtigd zijn, maar wel dergelijke opdrachten 

willen ingeven, dan zult u contact moeten opnemen met uw accountmanager. 

 

Het label verschijnt niet nadat ik heb aangegeven de labels te willen printen. 

Het label wordt als Pop-up venster als zijnde PDF-bestand geopend. Mogelijk blokkeert uw internet browser 

deze Pop-upvensters. U kunt via de opties van uw browser de Pop-upbeveiliging aanpassen door 

bijvoorbeeld de Pop-ups van deze website altijd toe te staan. 

 

Ik krijg het label niet, of niet goed geprint. 

U heeft de keuze bij het printen van de labels om deze via een labelprinter te printen of via een regulier 

printer met A4-formaat. U dient wel de desbetreffende printer toegevoegd te hebben via de instellingen 

van uw computer. Labels die op een labelprinter worden geprint, moeten nog wel voldoen aan de juiste 

papieropties/papierformaten. U kunt deze instellen via de voorkeursinstellingen van uw printer. Pas 

mogelijk ook de afdrukkwaliteit aan en/of de snelheid van de labelprinter voor een optimaal printkwaliteit 

van de barcodes. 
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Kan ik labels herprinten? 

Zolang u de zending nog niet heeft bevestigd en de zending nog met status ‘Printed’ in het tabblad 

‘Zendingen Toevoegen’ staat, kunt u het label herprinten door naar de details van de desbetreffende 

zending te gaan.  

 

Excel Upload 

 

Ik krijg een foutmelding ‘Fout in upload bestand op regel …’ 

Mogelijk is het bestand als een XLS- (Excel) bestand opgeslagen. Sla alsnog het bestand op als een CSV-

bestand (gescheiden door lijstscheidingstekens) en selecteer dit bestand voor de upload. Een andere 

mogelijke oorzaak is dat het CSV-bestand een lege regel bevat of de eerste kolom onder Type niet is 

gevuld. Vul in het laatste geval DELIVERY in. 

 

 

Adresboek 

 

Ik kan geen nieuw adres aanmaken in mijn Adresboek. 

Klanten die een vervoersaansluiting bij CB hebben, kunnen in principe enkel zendingen toevoegen en 

aanmelden naar andere aangesloten klanten. Deze staan allen in het adresboek. Indien u ook zendingen 

met CB wilt meegeven naar andere adressen, zult u daarvoor (ook) contractverlader moeten worden. U 

dient daarvoor contact op te nemen met uw accountmanager. Zodra u contractverlader bent en uit dien 

hoofde zendingen meegeeft met CB, kunt u ook nieuwe adressen opvoeren via de button ‘Nieuw adres’. 

Nederlandse en Belgische adressen worden hierbij gevalideerd op juistheid. Niet bestaande Nederlandse 

postcode/huisnummer-combinaties kunnen niet worden opgevoerd. 

 

Ik wil een adres in het buitenland aanmaken, maar het land staat er niet bij. 

U kunt enkel zendingen aanmelden naar landen binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland). Mocht u 

onverhoopt toch zendingen met CB willen meegeven voor landen daarbuiten, kunt u de zending voorzien 

van een adresetiket, waarbij zowel de afzender- als ontvangergegevens duidelijk vermeld zijn. Er wordt 

dan wel een toeslag in rekening gebracht voor het handmatig coderen en labelen. 

 

Bij aanmaken van een Belgisch adres zie ik na de validatie verschillende opties terugkomen. Welke 

moet ik kiezen? 

Nadat alle verplichte velden zijn ingevuld en op ‘Submit’ is gedrukt, gaat de validatie van het adres lopen 

en worden verschillende opties teruggekoppeld met daarbij verschillende scores: u selecteert een van de 

adressen die het meeste overeenkomt met het opgegeven adres (doorgaans ook het adres met de 

hoogste score). Een teruggekoppeld adres kan verschillende keren getoond worden; u kunt in dat geval 

één van deze adressen willekeurig selecteren. Mocht geen van de gevonden adressen overeenkomsten 

tonen met het door u opgegeven adres, kunt u alsnog uw adres opvoeren via de button ‘Adres niet in lijst’. 

 
Gebruiker Instellingen 

 

Is het mogelijk om verschillende users per relatie aan te maken met eventueel verschillende 

rechten? 

Nee. Per relatie kan één gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt worden met voor een ieder 

dezelfde rechten. Wel kunnen verschillende gebruikers tegelijkertijd ingelogd zijn onder dezelfde 

inloggegevens. 
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Vragen na het lezen van deze handleiding? 

Neem graag contact op met Customer Service: 

tel NL: +31 (0)345 47 51 35 

tel BE: + 32 (0)5 245 69 40 

e-mail: vervoer@cb.nl 

 

CB wenst u veel plezier en gemak 

bij het gebruik van CB Vervoer 

 

mailto:vervoer@cb.nl
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