
WWW.NUMBER-ONE.BE 

Gebruikswijze van onze website  

voor online-bestellingen 



Op onze website www.number-one.be , 
 op « Klant toegang » klikken 



WWW.NUMBER-ONE.BE 

Als U nog geen login hebt, aarzel niet 
ons te contacteren op 02/788.40.40 



Hieronder het hoofdmenu, bereikbaar vanuit alle pagina’s : 

Om uw adressenlijst te 
beheren  

Voor een snelle berekenig van 
een tarief 

Om de lijst van de ritten raad te 
plegen en een nieuwe 
transportaanvraag te creëren 

Voor een overzicht 
van de geplande 
transporten 

Lijst van de bedrijven of 
afdelingen die U beheert 

Om uitgebreide informatie 
voor elke transport raad te 
plegen 

Om de fakturen en 
detail raad te plegen 

Taalkeuze 



Op deze pagina, kunt U onmiddellijk de toestand van de dagelijkse ritten raadplegen 

Nieuwe transportaanvraag creëren 

Nieuwe rit  

Afgesloten 

Keuze van de 
datum 

Keuze van de 
toestand 

Transportbon raadplegen 

Transportbon afdrukken 

Ritten 



Aanvraagdocument voor een nieuwe transport 

Uw eventuele 
opmerking ingeven 
voor dit transport 

De gewenste 
datum en uur 
ingeven voor het 
ophalen 

Als het ophalen niet 
bij U voorzien is,  een 
ander adres ingeven 

De gegevens van de 
bestemming ingeven  

Of door middel van 
uw adresssenlijst uw 
gebruikelijke 
bestemming 
opzoeken 

De postcode die overeenkomt 
met de gemeente ingeven 



Aanvraagdocument voor een nieuwe transport 

De dienst voor dit 
transport kiezen 

Daarna het 
gewenste 
voertuig 
kiezen 

Wanneer U voor een voertuig 
kiest, controleert of dit voertuig 
wel overeenkomt met de 
hoeveelheid van de goederen 

Het aantal pakketten 
en paletten melden 

Als het over een 
gewone omslag 
gaat, die in een 
brievenbus mag 
zonder 
handtekening, 
gelieve dit aan 
te duiden 

Het totale gewicht 
van de goederen  
ingeven 

De afmetingen van de 
pakketten of paletten 
melden  

Aarzel niet om uw bijkomende informaties in te 
geven 



Aanvraagdocument voor een nieuwe transport 

Hierop klikken om uw bestellingen te bevestigen 
U mag het basistarief  van dit 
transport raadplegen voor U dit 
bevestigt 

Tijden het ingeven, deze 
« action box » blijft zichtbaar en   
geeft U het tarief op elke 
verandering van voertuig of 
bestemming 



Bevestiging van het nieuwe transport 

Met het systeem, kunt u het transport bon afdrukken en afgeven 
aan de chauffeur 



Transport bon 



Berekening van een tarief 
Op deze pagina, kunt u snel een basistarief van een transport berekenen , 

 van bij u naar een gemeente in Belgie,  

 afhankelijk van het gekozen voertuig. 

De postcode van de 
gemeente van 
bestemming ingeven 

Het voertuig kiezen 

Controleer of het 
voertuig wel 
overeenkomt met de 
hoeveelheid van de 
vervoerde goederen 

Hier klikken als het over 
gevaarlijke produkten 
gaat afhankelijk van de 
regelgeving ADR 

Het aantal pakketten of 
paletten ingeven 
 
 
Evenals het totale 
gewicht van de 
vervoerde goederen 

Het systeem toont onmiddellijk het basis tarief van dit transport 
( zonder eventuele wachttijden en zonder brandstof toeslag ) 



Planning 

Via deze pagina kunt U eenvoudig een overzicht hebben van de voorziene dagelijkse 
transporten, of voor de volgende dagen. 



Uw adressenlijst 

U mag een nieuwe 
kontact creëren 
 
 
 
 
 
 
Of een huidige 
kontact wijzigen 

Om gemakkelijker 
één van uw 
adressen terug te 
vinden, het begin 
van de naam 
ingeven,  
 
 
 
 
 
 
 
 
en het systeem 
gaat u een 
adressenlijst 
voorstellen 

Om één of meerdere kontacten te 
verwijderen, vakje aankruisen en op het 
vuilnisbakje klikken 



Opzoeking van een transport 

Om meer informatie te zien voor iedere transport, 

 de regel naar rechts schuiven 

Hierop klikken voor uw opzoekingen 
 De periode van het transport kiezen 

U kunt de volledige details van 
deze transportlijst naar een  

Excel-tabel voeren 

U kunt het transport bon raadplegen of 
afdrukken met de elektronische 

handtekening uitgevoerd met de pda 
van de chauffeur 



Opzoeking van een transport 

Naam van de persoon die de 
goederen  heeft ontvangen 

Basistarief van 
het transport 

Detail van de prijs 
en supplement 

Brandstof toeslag  

Totale prijs exclusief BTW 



Fakturen 

Hier klikken om de detail 
van de gevraagde faktuur 
raad te plegen 

Hier klikken om de 
faktuur raad te plegen 

U kunt de detail van de fatkuur 
naar een Excel-tabel voeren 
om de ritten volgens uw 
criteria eenvoudig klasseren 

Totale bedrag exclusief BTW 
faktuurnummer 



Detail van de faktuur 

Naam van de persoon die het 
transport besteld heeft 

Naam van de persoon die de 
goederen heeft ontvangen 

Basisprijs en eventuele 
supplement 

Totale prijs exclusief BTW 

Referentienummer 
van het transport 

Uw referentie 



Detail van de faktuur 

Bij het groeperen van meerdere 
transporten, een bijkomende regel geeft u 

de totale prijs van deze groepering 

De bijbehorende transporten met deze groepering staan net 
onder deze regel 



 
 

De NUMBER ONE Team danken u bij 
voorbaat voor uw medewerking. 

 
 
 
 


