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Handleiding TruckBreak 

Wat is het? 

Om het gebruik en het gemak van het platform te optimaliseren is deze handleiding geschreven.  

Wanneer kun je het gebruiken? 

 Als een tool om Truckbreaks te reserveren 

 Als een tool om je Truckbreak aan te bieden 

 Als jij en je team dit platform willen inzetten om zeker te weten dat je lading veilig staat 

 Als onderdeel om alle relevante afdelingen op de hoogte te brengen hoe dit platform gaat 

werken 

Hoe werkt het? 

Deze handleiding bestaat uit 3 onderdelen of ‘hoofdstukken’: 

 Algemene registratie proces 

 TruckBreaks boeken als gebruiker 

 TruckBreak aanbieden 
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Algemene registratie proces 

Voor de liveomgeving, klik op deze link: https://app.truckbreak.nl/#/ 

Nadat u in de liveomgeving bent gekomen moet u zich eerst registreren. Dit gaat doormiddel van de 

blauwe knop rechts bovenin het scherm. Als u al een account heeft aangemaakt in de test omgeving 

moet u helaas zich weer opnieuw inschrijven.  

 

Als u collega’s heeft die bijvoorbeeld een andere taal spreken of dat de ingestelde taal niet juist is 

ingesteld kunt u eventueel ook de taal aanpassen via instellingen. 

  

Terwijl u het inschrijvingsformulier invult moet u goed in de gaten houden in welke groep u zich 

aanmeld. Gebruiker staat voor de gebruiker die TruckBreaks gaat boeken en Aanbieder staat voor de 

aanbieder van de TruckBreak.  
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Als u het formulier heeft gecomplementeerd ontvangt u een email waarin u uw email moet bevestigen. 

Er is altijd een kans dat deze email in uw spam map komt, dus als u niks heeft ontvangen na 5 min kijk 

dan in deze map voordat u ons belt.  
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TruckBreaks boeken als gebruiker 

Als u gekozen heeft voor een account als gebruiker van dit platform dan vertelt deze handleiding 

hieronder verder hoe u gemakkelijk de boekingen kan plaatsen en beheren. 

Eenmaal ingelogd (dit bent u als uw naam zichtbaar is rechtsboven) kunt u zowel beveiligde parkings in 

Europa boeken als TruckBreaks in Nederland. Als u klikt op het icoontje naast uw naam kunt u 

eenvoudig filteren op de TruckBreaks. 

 

Verder als u klikt op uw naam dan komt er een menu naar voren waar u kan kiezen tussen 

reserveringen, mijn account, doe een rondleiding en afmelden. Van deze 4 keuzes zullen reserveringen 

en mijn account het belangrijkste zijn. Check mijn account na de eerste keer dat u bent ingelogd om te 

dubbel checken dat uw gegevens juist zijn overgenomen en waar nodig moet worden aangevuld. 
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Als uw profiel helemaal correct is ingevuld kunt u beginnen met het plannen van uw route en het 

boeken van TruckBreaks langs deze routes. Linksboven kunt u een start en eindpunt selecteren en laat 

Truck Parking Europe de route berekenen. Nadeze calculatie laten wij alle parkeeropties zien op de 

route, en als een parkeeroptie bevalt kunt u op de betreffende parking klikken voor een uitgebreider 

overzicht.  Vanuit dit overzicht is het ook mogelijk om de parking te boeken mits deze parkings is 

aangesloten op ons reserveringsplatform. Voor een lijst met parkings die te reserveren zijn kunt u 

contact met ons opnemen.  

 

U kunt de TruckBreaks makkelijk onderscheiden van de andere parkings doormiddel van de symbolen 

LOP.  
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Als u ervoor heeft gekozen om een plek te reserven op een TruckBreak of een andere parking dan hoeft 

u alleen nog wat essentiele informatie achtertelaten voor de beheerder van de TruckBreak. Om de 

reservering geldend te maken hebben wij de naam van uw chauffeur nodig, het kenteken van de Truck 

of Oplegger die er gestalt gaat worden, de aankomst tijd, de vertrek tijd en de email van de chauffeur 

om hem op de hoogte te houden van eventuele veranderingen.  

 

Als de reservering is gemaakt krijgt de beheerder van de TruckBreak een email om uw reservering te 

bevestigen. Als deze is bevestigd krijgt u en uw chauffeur een email met daarin de bevestiging dat uw 

reservering is goedgekeurd. Deze bevestiging moet uw chauffeur meenemen en laten zien aan de 

beheerder van de TruckBreak. 
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In het dashboard kunt u alle reserveringen in één overzicht beheren en waarnodig cancelen. In de eerste 

fase hoeft er nog niet betaald te worden voor het gebruik van het Truck Break.  

 

 

Hulp nodig? 

Als u na het lezen van de handleiding toch nog vragen heeft of er niet uitkomt dan helpt het Truck 

Parking Europe team u graag mee. U kunt ons bereiken op +31 346 581 641 of via 

info@truckparkingeurope.com.  
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TruckBreak aanbieden 

Als u gekozen heeft voor een account als aanbieder van een TruckBreak op dit platform dan vertelt deze 

handleiding hieronder verder hoe u gemakkelijk de boekingen kan beheren en inzien. 

Eenmaal ingelogd (dit bent u als uw naam zichtbaar is rechtsboven) klikt u op uw naam en dan komt er 

een menu naar voren waar u kan kiezen tussen dashboard, mijn account, instellingen, doe een 

rondleiding en afmelden. Van deze 5 keuzes zullen het dashboard en mijn account het belangrijkste zijn. 

Check mijn account na de eerste keer dat u bent ingelogd om te dubbel checken dat uw gegevens juist 

zijn overgenomen en waar nodig moet worden aangevuld. 

 

Als u toestemming verleent op de vraag wat uw huidige locatie is ziet u snel uw TruckBreak locatie en 

kunt u deze eenvoudig claimen door op de parking icon te klikken en daarna op de button claim LOP. 
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Als u de parking heeft geclaimd moet deze eerst worden geverifieerd door Truck Parking Europe, dit kan 

maximaal 1 werkdag duren voordat uw claim is goedgekeurd. Eenmaal goedgekeurd kunt u in het 

dashboard al de activiteiten zien die op uw TruckBreak gebeuren. Dit varieert tussen reviews van 

chauffeurs tot de opgave hoe druk het is op uw TruckBreak. Verder kunt u navigeren naar 

ontkoppellocaties waar alle geclaimde TruckBreaks te zien zijn.  

 

Verder kunt u vanuit dit menu ook de TruckBreak bewerken. U kunt alles aan uw TruckBreak wijzigen 

binnen dit platform van de naam tot aan de openingstijden. Ook is dit de plek waar u de TruckBreak 

beschikbaar maakt voor het reserveren. U geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er zijn tegen welke kosten 

plus nog wat extra informatie en uw TruckBreak is ready to go. De email die u opgeeft bij contact email 

is de leidende email waar alle reserveringsaanvragen naar toe worden gestuurd mits u niet de switch 

aanheeft gezet waardoor alle reserveringen automatisch worden geaccepteerd. Dan krijgt u alleen een 

email met de reserveringsbevestiging.  Vergeet niet de Reservable switch om te zetten zodat de 

TruckBreak ook daadwerkelijk te boeken is. 
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Naast dat u op de hoogte word gehouden via email van alle gemaakte reserveringen kunt u ook via het 

dashboard navigeren naar alle reserveringen. In dit overzicht ziet u alle reserveringen maar ook wie deze 

reserveringen precies heeft gemaakt.  
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Ook kunt u verschillende beheerders aan de parking toevoegen onder het kopje agents. Hier kunt u dus 

collega’s uitnodigen die als u op vakantie bent of druk bent met andere dingen de reserveer aanvragen 

binnenkrijgt. Wij raden aan om minimaal 2 personen per TruckBreak aan te wijzen als agent zodat jullie 

snel kunnen reageren op reserveringsaanvragen. 
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Hulp nodig? 

Als u na het lezen van de handleiding toch nog vragen heeft of er niet uitkomt dan helpt het Truck 

Parking Europe team u graag mee. U kunt ons bereiken op +31 346 581 641 of via 

info@truckparkingeurope.com. 


