
Handleiding voor
transporteurs

NL



Inhoud
 Registreren Livanta account

 Account gegevens invullen 

 Werking platform

1.

2.

3.



1.Registreren Livanta account

Ga naar onze website www.livanta.nl en klik via de hoofdpagina beneden op
de kaart om in onze webshop te komen en een overzicht van de
abonnementen te krijgen.

http://www.livanta.nl/


Eer zullen vervolgens vier keuzes verschijnen, waaronder 2 Transporteurs.



Maak de keuze uit een Basic of Enterprise  abonnement.
Kies bij periode de betaalmethode.
Klik op Abonneer nu, welke u doorverwijst naar de winkelmand.

1.
2.
3.

4. Heeft u een kortingscode? 
Vul deze in door te klikken op
'kortingsbon toepassen'.
5. Klik op 'Doorgaan naar afrekenen'.
6. Vul op de afreken pagina uw gegevens
in.



7. Na het invullen van het land komt het totaalbedrag incl. btw onder in
beeld.
8. Wanneer de betaling is voltooid ontvangt u een email meet daarin uw
inlog gegevens.



2. Account gegevens invullen

Ga terug naar www.livanta.nl en klik in het linker menu op inloggen om op de
bovenstaande pagina te komen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord dat
u zojuist heeft aangemaakt in. Vervolgens zal het onderstaande beeld op uw
scherm verschijnen.

http://www.livanta.nl/


Nadat u voor het eerst bent ingelogd, klikt u aan de linkerzijde in het menu
wat tevoorschijn komt op ‘mijn profiel’. Hier vind u uw persoonlijke informatie
en kunt u beginnen met het aanmaken van uw wagenpark. 

Klik vervolgens aan de linkerzijde in het zwarte
gedeelte op ‘Mijn Wagenpark’ en daarna op ‘Nieuwe
Wagen’. De onderstaande pagina zal op uw
beeldscherm verschijnen. Hier kunt u per één
specifiek voertuig alle gegevens invullen. 
Na het invullen van de gegevens klikt u rechts in
beeld op Publiceren. Heeft u meerdere voertuigen?
Dan kunt u na het publiceren van uw eerste
voertuig, opnieuw een wagen toevoegen.

Wanneer alle wagens aan uw wagenpark zijn toegevoegd gaat u terug naar
uw profiel door links in het zwarte menu op ‘Profiel’ te klikken.



Vul bij naam en contactgegevens de juiste gegevens in, indien deze nog niet
volledig zijn. Scrol naar beneden voor de algemene gegevens van uw profiel.
Hier geeft u aan wanneer u notificaties van interessante vrachten wilt
ontvangen. Allereerst geeft u de landen van oorsprong en bestemming aan.
Van alle vrachten die in deze landen laden of lossen ontvangt u een
notificatie. Wilt u overal van op de hoogte blijven, selecteer dan EUR:Europa.
Let op! Hierdoor kunt u mogelijk meerdere notificaties op één dag
ontvangen.  

Wilt u bijvoorbeeld van alle vrachten uit Nederland een notificatie krijgen?
Zet het dan op Nederland (bij oorsprong) en Europa (bij bestemming). Deze
instelling kunt u te allen tijden aanpassen/wisselen.

De notificaties gaan direct naar het email adres dat bij uw algemene
gegevens staat. Mocht u collega’s hebben die ook deze notificaties moeten
ontvangen dan kunt u hun email adres bij ‘E-mailnotificatie’ toevoegen.



Zorg vervolgens dat E-mailnotificaties aan staat en vul uw telefoon nummer
in. Bij de volgende stap geeft u aan welke diersoorten u wilt en kunt
transporteren. Hier ontvangt u dan ook een notificatie van.

Geef vervolgens aan welk transportmiddel u in uw wagenpark heeft.

Tot slot moet u uw Type 2 certificaat uploaden om met het platform te
kunnen werken. Klik daarna op profiel bijwerken.



3. Werking platfom

Nadat we uw profiel gecheckt hebben wordt u in ons systeem geplaats en
zult u automatisch notificaties ontvangen van alle, voor u, interessante
vrachten.

Wanneer u een email van een vracht ontvangt en u op de link ‘See Freight’ 
 klikt, zult u op de onderstaande pagina terecht komen.  Hier vindt u alle
details over de desbetreffende vracht. Interesse in de vracht? Klik
rechtsboven op geïnteresseerd en kom direct met de aanbieder in contact
en zie wat u voor elkaar kunt betekenen. 



Wilt u zelf een auto plaatsen? Log in via www.livanta.nl . Dan komt u na het
inloggen op de volgende pagina terecht.

Hier kunt u direct uw lege vrachtwagen toevoegen en op het platform
plaatsen zodat alle gebruikers kunnen zien dat deze beschikbaar is. U geeft
de lege wagen een naam, vult vervolgens in vanaf en tot welke datum die
beschikbaar is en op welke locatie de auto zich bevindt. Onder het kopje
‘Wagen’ selecteert u vervolgens de juiste wagen uit uw wagenpark.  Klik op
‘Bijwerken’ en uw wagen zal op de kaart verschijnen

Wanneer u op het tabblad 'interessante vracht' klikt zult u alle vrachten
(oranje pijltjes) te zien krijgen die voldoen aan de door u aangegeven
interesses. Daarnaast zult u ook uw eigen auto als blauwe cirkel op de kaart
zien staan. 

http://www.livanta.nl/


Klik op een van de oranje pijltjes om een vracht te bekijken. Vervolgens kunt
u op dezelfde wijze als hiervoor aangegeven uw interesse tonen om
vervolgens rechtstreeks in contact te komen met de aanbieder.



U kunt daarnaast ook handmatig naar interessante vrachten zoeken, geheel
onafhankelijk van uw eigen instellingen en notificaties.
Vul hiervoor onder interessante vrachten de velden met diersoort,
transportmiddel en datums in waarna u alle vrachten te zien krijgt die aan
deze voorwaarden voldoen.

U kunt ten alle tijden terug naar uw profiel om uw vrachten en wagenpark in
een overzicht te zien door aan de linkerzijde in de menubalk op ‘mijn profiel’
te klikken. 

Wilt u daarna weer terug keren naar de
hoofdpagina, klik dan linksboven in het
zwarte menu op Livanta en 'visit site' . 



Livanta.nl


