
Gefeliciteerd met uw registratie voor WL Extranet. Dit extranet biedt u een 
gedetailleerd overzicht van uw verwerkte transacties (inclusief de details van 

de kosten). U kunt dit overzicht rangschikken, filteren of verfijnen.

Login

Nadat u ingelogd bent, kan u uw paswoord wijzigen. In het geval u uw paswoord vergeten bent, kan u een 
nieuw paswoord aanvragen via de link op het loginscherm. Dit paswoord zal u dan toegestuurd worden 

via email. Uw gebruikersnaam, die gelijk is aan uw e-mail adres, begint altijd met een hoofdletter.

Uw transacties opzoeken

U kunt uw transacties opzoeken door een periode (korter dan één maand) in te voeren en op de zoekknop te klikken.

Transactiekost = Totale kost van de transactie (99,9 betekent dat deze kost nog niet bekend is)

In een Pack = Aanduiding of de kosten wel (Y) of niet (N) begrepen zijn in een Pack

Interchange kosten = Kosten betaalbaar aan de uitgever van de kaart (bank)

Schemakosten = Kosten betaalbaar aan de kaartschema’s (VISA / Mastercard)

Uw transacties rangschikken

U kunt de transacties rangschikken met behulp van de kleine pijltjes aan de linkerkant van de naam van de kolom.
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Uw transacties filteren

U kunt uw transacties filteren door te klikken in het blauwe gedeelte bovenaan een kolom.

Extra gegevens toevoegen

U kunt extra kolommen toevoegen door te klikken op het         icoon aan de rechterzijde.
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Filtrer vos transactions

Vous pouvez filtrer vos transactions en cliquant dans les zones bleues qui se trouvent sous 
le nom des colonnes.

Rajouter des données supplémentaires

Vous pouvez rajouter des colonnes en cliquant sur l’icône  qui se trouve à la droite de 
l’écran.
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