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MyReusables: inleiding 
 

MyReusables is het online bestelsysteem van CC-Retail, waarin u eenvoudig uw eigen bestellingen 
kunt beheren. In MyReusables registreert u ook uw afspraken met ons en ontvangen wij uw 
orderbevestigingen. 

Een account aanvragen en inloggen 
Als een van uw collega’s al een account heeft, kan hij of zij een account voor u aanmaken. Dit kan 
door naar de Customer profile te gaan in het topmenu van MyReusables. Hier kunnen zij u 
toevoegen als contact. Als u de eerste in uw bedrijf bent die een account aanvraagt, neem dan 
contact met ons op, via uw bekende contactpersoon of via onze klantenservice. 

U vindt de inlogpagina van MyReusables in het menu bovenaan de website www.cc-retail.com, of 
via de URL www.MyReusables.online. 

MyReusables menu 
 
In MyReusables vindt u: 

 Topmenu met uw bedrijfsgegevens en overzichten. 
 Actieknoppen om een nieuwe aanvraag of registratie te doen. Afhankelijk van uw contracten 

met ons, heeft u uw eigen gepersonaliseerde set van actieknoppen. Dit betekent dat u alleen 
de knoppen ziet die voor uw bedrijf van toepassing zijn. 

 Quick insights. Door op de quick insights te klikken, komt u in de overzichten die u ook via het 
topmenu kunt bereiken. 

 

http://www.myreusables.online/


 

 

Topmenu: Customer profile/klantprofiel beheren 
 

 
 
Onder tab Customer profile/klantprofiel in het topmenu kunt u verschillende gegevens beheren:  
 

 
 
Taalinstelling aanpassen 
 Klik naast de contactpersoon op het potloodje om te bewerken. 
 Selecteer bij preferred language ‘Dutch’. 

Contactgegevens 
wijzigen 

Contactpersoon 
toevoegen 

Leveradressen 
toevoegen 



 

 

 

Topmenu: Bevestingsmails ontvangen op het juiste mailadres via 
het preference centre 
  
Onder ‘Settings’ en ‘Notifications’ kunt u aangeven naar welke emailadressen de emails uit het 
systeem moeten gaan. 
  

 
  
In het Prefence Centre kiest u voor ieder onderwerp (Orders, Delivery’s, Contracts) één of meerdere 
ontvangers. Er moet per onderwerp tenminste één emailadres worden ingevuld. 
 
Met het schuifje rechts (Notification level) geeft u aan of deze personen bevestigingen én wijzingen 
moeten ontvangen (alle emails), of alleen de wijzigingen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld 
aanpassingen en annuleringen van orders; dit vraagt vaak om een vervolgactie. 
 

 
  
  

  



 

 

Actieknop 1: Nieuwe huurovereeenkomst aanvragen 
 
Via de knop Rent items/Huur items vraagt u een nieuwe huurovereenkomst aan. Het is belangrijk 
dat u dit doet vanuit een persoonlijk account, zodat de overeenkomst met een persoon gesloten 
wordt. U wordt in een aantal stappen gevraagd om het volgende te selecteren: 
 
 Het item en het aantal 
 Het type huur 
 De huurperiode 
 Op het laatste scherm kunt u een PO nummer ingeven voor uw eigen referentie, Dit is niet 

verplicht. U accepteert hier ook de algemene voorwaarden.  
 U sluit af met submit/indienen. 
   

 
  



 

 

Actieknop 2 en 4: Afhaling plannen 
 
U kunt items afhalen waar u ophaaltegoed heeft, oftewel een positieve balans. Kies bij de 
actieknoppen of u op wilt halen bij CC-Retail of bij een retailer. 
 
 Request items from CC-Retail is het ophalen van open balansen op CC-retail depots. U heeft 

bijvoorbeeld een tegoed omdat u een nieuw contract bent aangegaan.  
 Request items from Retailer is het ophalen van open balansen op een Retailer-depot. U heeft 

een tegoed omdat items uit de winkels teruggekomen zijn.  
  
Request item from CC-Retail 
 
Plan alleen een afhaling bij CC-Retail in als u tegoed heeft bij CC-Retail. Als u geen tegoed heeft, 
dan kunt u wel items afhalen maar ontvangt u hiervoor een daghuurfactuur. 
 

 
 
U wordt in een aantal stappen gevraagd om het volgende te selecteren: 
 
 Item en aantal 
 Datum dat u wilt ophalen 
 Locatie en transporteur 
 U sluit af met submit/indienen 
 
Request item from Retailer 
 
Als u een order wilt plaatsen voor het ophalen bij een retailer klikt u op de button Request Items 
from Retailer.  
 

 



 

 

  
  
Vervolgens kiest u de Retailer. Selecteer het adres (deze wordt al automatisch getoond). 

 
  
Daarna kunt u kiezen welke items u wilt afhalen en op welke dag. Het systeem houdt automatisch 
rekening met uw balans. 
  
U kunt hier 2 dingen doen: 
  
1. Klikken op de juiste datum (het systeem houdt automatisch rekening met wanneer u z ou 

kunnen afhalen, soms zit er wel eens een dag tussen) en het juiste item in de balans. 
Het systeem weet dan dat u het liefst alles wilt komen afhalen. En zal een berekening voor 
maken, hoeveel dit dan is (rekening houdend met het aantal items op een pallet). 

 

 

 



 

 

2. Handmatig een datum ingeven en items selecteren. 

 
  
Vervolgens controleert u de order, vult de rest van de gegevens in en klik op ‘Submit Request’. 
In dit scherm staat ook vermeld wanneer de planning wordt gemaakt en wanneer u dus een 
bevestigingsmail krijgt. 
  
 
  
  
  

Retailer 
Address depot 
Street, City, Country 

 



 

 

Actieknop 3: Doorlevering registreren (partner delivery doorgeven) 
 

 
Registratie van doorleveringen (Partner deliveries): 

U hebt drie mogelijkheden om uw leveringen te registreren: 

1. Direct boeken in MyReusables 

2. Via het Excel-bestand dat beschikbaar is in MyReusables 

3. Via een EDI-verbinding, Neem hiervoor contact met ons op. 

 

Direct boeken 
 
Klik op Registreer doorlevering en kies voor Levering toevoegen.  
 

 

 

  

 



 

 

Levering aan Retailer of Leverancier 
 

 
Vul de gevraagde gegevens in: 

 De leveringsdatum 
 Het land van levering 
 De handelspartner; alle toegelaten handelspartners voor dit land worden getoond in het drop 

down menu*. 
 Het aflveradres: alle beschikbare afleveradressen worden getoond in het drop down menu. 
 Kies het item en vul het aantal in. 
 Als u meer dan één ladingdrager in een levering hebt, kunt u deze toevoegen met de knop + 

Item. 
 Sluit af met Doorlevering opslaan. 
 Let op: bevestig uw doorlevering in het volgende scherm via de knop indienen. 
 

*Levert u niet aan de Retailer, maar aan een andere Leverancier zoals een displaybouwer? Als deze 
is toegevoegd kunt u deze vinden door naar de tab Leverancier te gaan. Wilt u een leverancier 
toevoegen? Neem contact met ons op. 

Leveringen buiten de pool (Out-of-Pool) 
 

Als u wilt leveren aan een Retailer die niet is aangesloten, kunt u dit boeken via de tab Out-of-Pool. 
Voor de doorgeleverde items wordt daghuur berekend, totdat u de items zelf terugbrengt.    



 

 

Boeken via Excel-bestand 
 

 

U kunt u doorleveringen ook registreren via Excel.  

 Download de template via Download Excel Template en vul deze in. Let op, leveringen aan 
"out of pool" zijn alleen mogelijk als directe boeking. 

 Upload het ingevulde bestand via Excel uploaden.  
 Sluit af met indienen. 
 

  



 

 

Actieknop 4: Items inleveren 
 

 

U levert alleen items in bij de afloop van een contract.  

Let op: als u een contract wilt beëindigen, dan moet u uw items inleveren én uw contract 
opzeggen. 

Contract opzeggen 
 

Ga in het topmenu naar Rental items/Huurovereenkomsten. 

 Klik op het ID nummer van het contract dat u wilt opzeggen. 
 Vul eventueel een PO nummer in, dit is niet verplicht. 
 Kies een einddatum. U moet voor de gekozen einddatum de items inleveren. 
 Kies voor Stel einddatum in & plan inlevering om direct het moment van inlevering te 

plannen. U kunt de inlevering ook apart inplannen, dan kiest u alleen voor Stel einddatum in.   
 

Items inleveren 
 

Klik op de actieknop return items / items inleveren. U wordt gevraagd het volgende in te vullen: 

 Het item en de hoeveelheid 
 De inleverdatum en het depot waar u gaat inleveren  
 De gegevens van de transporteur, als deze bekend zijn (geen verplichte velden). 

 Klik op Retour indienen om af te sluiten.  



 

 

Topmenu: Actuele balans inzien 
 

 
 
In het topmenu vindt u uw bedrijfsgegevens en overzichten. Onder de tab ‘Balance’ vindt u de 
actuele balans / het actuele saldo.  
 
NB: U vindt uw saldo ook onder de Quick insights op de hoofdpagina. Als u daar op doorklikt, komt 
u op dezelfde plek als via het topmenu. 
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