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Je kan de app ‘ChainCargo Koerier’ downloaden in de iOs App Store. 

BELANGRIJK!
Om je orders toe te kennen moet onze app je locatie nauwkeurig kunnen bepalen. 
Daarvoor moet de locatietoegang van je telefoon ingesteld zijn op ‘ALTIJD’.

Hierbij een handleiding hoe je dat moet instellen op een Apple iPhone.

Wil je van ons even geen orders meer ontvangen en NIET traceerbaar zijn? Dan kun 
je simpel de app zelf op ‘offline’ zetten. Je bent dan in ons systeem gegarandeerd 
NIET meer zichtbaar!

We wensen je veel mooie en veilige transporten!
Met vriendelijke groet, 

Het Chain Cargo team
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Je bent nu online! Je bent nu offline!
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 Ga naar Instellingen
scrol omlaag naar 
‘Chaincargo’ en klik erop.

Klik op ‘Locatie”

en zet ‘beweging & fitness’ 
aan.

en vink ‘Altijd’ aan

CHAIN CARGO
Instelling CHAIN CARGO app staat op ‘ALTIJD BESCHIKBAAR’

VIA DE TELEFOONINSTELLINGEN:

Om ervoor te zorgen dat onze app correct werkt, is het belangrijk dat de 
systeeminstellingen van je telefoon voor de Chain Cargo-app zijn ingesteld 
op ‘ALTIJD BESCHIKBAAR’. Je kunt deze beschikbaarheid vervolgens op elk 
moment in de app zelf in- en uitschakelen.
Zo doe je dat:
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Eenmaal ingelogd, vraagt de app om 
ChainCargo toe te staan je locatie te 
gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de 
app werkt zoals bedoeld, klik op 
“Toestaan bij gebruik  App”.

Alleen de eerste keer dat je de app gebruikt 
moet je inloggen, start de app:

Je hebt hiervoor van ons een persoonlijke 
login ontvangen, vul dat in

Vervolgens vraagt de app om toegang tot 
je ‘bewegings- en fitnessactiviteit’.
Klik OK”.









via THE  App: 
Open the App
Select Available
The following message appears
select: ‘always allow’

CHAIN CARGO
Instelling CHAIN CARGO app staat op ‘ALTIJD BESCHIKBAAR’

VIA DE CHAIN CARGO APP:

Om ervoor te zorgen dat onze app correct werkt, is het belangrijk dat de 
systeeminstellingen van je telefoon voor de Chain Cargo-app zijn ingesteld 
op ‘ALTIJD BESCHIKBAAR’. Je kunt deze beschikbaarheid vervolgens op elk 
moment in de app zelf in- en uitschakelen.
Zo doe je dat:
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Je bent klaar om zendingen van ons 
te ontvangen. Het enige dat nog moet 
gebeuren, is de Chain Cargo-app online 
zetten.
Klik op de rode knop.

Hoe bent u zichtbaar in het Chain Cargo-systeem en klaar om zendingen te ontvangen? 
En hoe schakel je weer naar onzichtbaar?

Als je klaar bent met werken klik je op de 
groene knop. De knop wordt rood. Nu ben 
je offline en niet meer zichtbaar in ons 
systeem.

De knop is groen geworden. Je bent nu 
zichtbaar in ons systeem. En dus weten 
we dat je beschikbaar bent om zendingen 
van ons te ontvangen.

 

ONLINE / OFFLINE

CHAIN CARGO

   Jaaa, je 
bent online! 
  Klaar om zendingen
      te ontvangen!

De volgende keer dat je voor Chain Cargo wilt 
vervoeren, hoef je alleen maar de app weer 
online te zetten met deze knop. Je hoeft niet 
meer opnieuw in te loggen.

We zijn erg blij dat je voor 
Chain Cargo vervoerd!

Zie je snel weer online!


