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Handleiding Connect Logistiek Track & Trace  
  

Deze handleiding bestaat uit 2 delen: het aanmelden voor de dienst en het gebruik van de dienst Track & Trace.  

 

1 Aanmelden Tracking & Tracing 
 
Het aanmelden voor de dienst Tracking & Tracing is gratis. U gaat naar Mijn RoyalFloraholland.com en 
doorloopt onderstaande stappen.  
 

 
1. Tracking & Tracing 

Wanneer u Tracking & Tracing in zwarte letters ziet staan en erop kunt klikken, dan bent u reeds 
aangemeld voor de dienst.   

2. Beschikbare diensten 
Indien u Tracking & Tracing niet kunt aanklikken, gaat u naar beschikbare diensten.  

 
3. Klik op Tracking & Tracing.  

 



 
4. Klik op nu abonneren en ga akkoord met de voorwaarden. Binnen een uur heeft u toegang tot het 

Tracking & Tracing deel van de Mijn Royal FloraHolland website. Het abonnement is gratis.  
 

  



2 Raadplegen Track & Trace 
 

 
1. Klik op de Tracking & Tracing link op Mijn Royal FloraHolland. Automatisch komt u dan in de 

Tracking & Tracing omgeving uit.  

 
2. Selecteer de datum dat de fysieke kar is aangeboden bij Connect Logistiek 
3. Bij zoekterm kan zowel op het nummer van de aanvoerbrief als op klantnummer en naam gezocht 

worden. Klik na het invoeren van de term op toepassen om de zoekterm te laden. 
4. Indien gewenst kan de afleverlocatie geselecteerd worden als de goederen zijn afgeleverd bij 

Connect Logistiek. 
5. Indien gewenst kan de status van de levering geselecteerd worden.  



6. De bolletjes geven de status van order aan. Klik op de bolletjes om per statusonderdeel de tijden 
te zien. 

 
7. Door op de bolletjes te klikken in het vorige scherm bij nummer 6 verschijnt bovenstaand scherm. 

Het bolletje Vertrek tuin geeft het tijdstip weer waarop de orders de tuin hebben verlaten.  
De daarop volgende bolletjes zijn de scans die door Connect Logistiek gemaakt worden. 
 

 
Tot slot bestaat  mogelijkheid bestaat om de lijst met aanvoerbrieven af te drukken of te exporteren.  

 
 
 
 

 
8. Scroll naar beneden in uw scherm en kies voor Afdrukken of Exporteren.  

 
 
 
 
 
 
 


