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Voorwoord 
GRIP IS HET KLANTPORTAAL VAN CANNOCK CHASE PUBLIC. 

GRIP staat voor ‘Gezamenlijk Rapporteren over het Invorderingsproces’. Door dit portaal is het gehele 
invorderingsproces voor u als klant transparant.  

Bij de ontwikkeling van GRIP is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak en een transparante weergave van de 
beschikbare informatie. Hiermee krijgt u als klant een volledig inzicht in de status op portefeuille-, batch- of 
dossierniveau. Tevens signaleert GRIP tijdig wanneer welke actie moet worden ondernomen. GRIP zorgt ervoor dat 
u als klant meer grip krijgt op het invorderingsproces. 

In deze handleiding worden alle functionaliteiten van GRIP kort en bondig toegelicht. Ervaart u problemen met 
inloggen of zijn niet alle dossiers en/of contracten inzichtelijk? Dan kan de GRIP portaal beheerder binnen uw eigen 
organisatie u verder helpen. Zie voor contactgegevens ook onderdeel 1.12 'Contact' van deze handleiding. 
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1.1 Inloggen 
Via de beheerder heeft u een inlog gekregen waarmee u, met een zelfgekozen wachtwoord, kunt inloggen op:   
      
     https://www.klantportaalgrip.nl 

1.2 Snelstart - Snel zoeken 
U komt daarna op het startscherm waar u naar verschillende onderdelen kunt navigeren bijvoorbeeld het snel 
zoeken van een dossier. 
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Middels een dropdown menu heeft u de mogelijkheid om op verschillende onderdelen te zoeken. 

In het startscherm kunt u ook navigeren naar uw favoriete dossiers. Klik daarvoor op <toon alle favorieten> aan 
de rechterkant van uw scherm. U krijgt dan een lijst te zien met al uw favoriete dossiers. Hier kunt u gehele lijst 
exporteren naar Excel. 
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Op het startscherm vindt u ook actualiteiten en eventuele mededelingen. 

Wilt u meer functies gebruiken, dan kunt u navigeren naar één van de tabbladen bovenin. Deze worden verderop 
in de handleiding uitgelegd. 
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Onderin het scherm kunt u ook navigeren naar diverse tabbladen of functies. U ziet hier bijvoorbeeld ook een rijtje 
favoriete dossiers welke direct toegankelijk zijn. 

1.3 Uitgebreid zoeken 
Indien u niet op zoek bent naar één bepaald dossier of debiteur maar naar bijvoorbeeld een set aan dossiers in 
een bepaalde fase, dan kunt u naar het tabblad <Zoeken> gaan. U kunt hier met diverse combinaties dossiers 
zoeken.  
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In de zoekresultaten krijgt u een overzicht te zien van alle dossiers met de gewenste selectie. 
Let op: U krijgt maximaal 1.000 dossiers per opvraag te zien. Indien u meer dossiers wilt bekijken dan raden we u aan om naar 
Downloads te gaan. Deze functie wordt later nog uitgelegd. 

Eventueel kunt u de selectie nog verder filteren door aan de linkerkant de filter opties te gebruiken. 

Wilt u een dossier als favoriet aanmerken, dan selecteert u het dossier en klikt u daarna op de knop <favoriet 
aan/uit>. Er verschijnt dan een gele ster op het aanslagnummer. 
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Wilt u de gefilterde dossiers naar een Excel exporteren, dan kunt u op de knop met het logo van Excel klikken.  

U krijgt daarna het Excel overzicht op uw scherm met alle dossiers uit de gefilterde selectie. 

U kunt een dossier ook inhoudelijk inzien als u het desbetreffende dossier selecteert en daarna de knop <Dossier 
details> aanklikt. 
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1.4 Dossier details 
In het dossier vindt u diverse gegevens over de debiteur en de inhoud van het dossier. 

Bovenin vindt u gegevens zoals in welke fase het dossier zich bevindt en welk bedrag er reeds voldaan is. 
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In de groene balk zijn knoppen met diverse handige dossier onderdelen opgenomen die daarmee snel toegankelijk 
zijn, zoals <Naar Correspondentie>. 

Het dossier is opgebouwd uit enkele onderdelen. Alle onderdelen zijn bij het openen van het dossier gesloten. 
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Zodra u op <alles openen> klikt, wordt de inhoud van alle onderdelen geopend en zichtbaar. 

Een onderdeel kunt u weer sluiten door op het <- teken> te klikken. 

Aan de rechterkant vindt u een Tijdlijn. Hier ziet u welke acties wanneer 
verricht zijn in het dossier. 
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Bij het onderdeel Debiteurgegevens vindt u informatie over de debiteur. Eventuele additionele dossiers kunt u 
hier ook inzien.  

Onder Financieel Overzicht heeft u inzicht in de opbouw van de kosten en de eventuele ontvangsten. 
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Onder Correspondentie zijn alle documenten inzichtelijk, zoals een betekend dwangbevel of een aanvraag voor 
een betalingsregeling. Daarnaast beschikt de sectie Correspondentie over een extra tabblad waar u Notities kunt 
inzien die gemaakt zijn door bijvoorbeeld een medewerker die gesproken heeft met uw debiteur. 

Daarnaast kunt u mutaties inzien die zijn doorgevoerd in het dossier door een medegebruiker van het portaal 
binnen uw organisatie.   

Afhankelijk van het contract/dossier zijn de volgende mutaties beschikbaar:  

• Debiteurmutaties  
> bijvoorbeeld een adreswijziging; 

• Betaling  
> betaling met valutadatum; 

• Kwijtschelding  
> volledig of gedeeltelijk; 

• Vermindering  
> volledig of gedeeltelijk;  

• Retour  
> dossier intrekken; 

• Email  
> mail sturen naar CCP (alleen gebruiken als één van bovenstaande niet van toepassing is); 

• Bezwaar  
> alleen van toepassing indien het een parkeernaheffing is waarvan CCP vanaf duplicaat invordert; 

• Omzetten Bestuurder  
> alleen van toepassing indien het een parkeernaheffing is waarvan CCP vanaf duplicaat invordert. 
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1.5 Contract Documenten 
Onder het tabblad Documenten vindt u alle documenten die contract gerelateerd zijn, zoals een factuur, 
uitvoerlijst of een SLA. Het document kunt u ook downloaden voor uw eigen administratie. 

1.6 Downloads 
Als u een overzicht wilt inzien van alle dossiers behorend bij een specifiek contract, kunt u deze downloaden onder 
het tabblad Downloads. 

Omdat het hier kan gaan om duizenden dossiers, zal het systeem even tijd nodig hebben om deze op te roepen en 
te verwerken in een Excelbestand. 

1.7 Uploads 
U kunt diverse mutaties in één keer via het portaal aan ons doorgeven onder het tabblad Uploads. 
De volgende mutaties zijn op dit moment beschikbaar: 

• Betalingen 

• Intrekkingen 

• Debiteurmutaties 

• Kwijtscheldingen 

• Verminderingen 
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Per mutatie vindt u een korte instructie alsmede een voorbeeld bestand.  

Zodra u een selectie van contract/opdrachtgever heeft gemaakt kunt u een bestand uploaden en aangeven om 
welke soort mutatie het gaat. 
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Aan de rechterkant van het scherm vindt u een kort overzicht van de status van de uploads. Wanneer u klikt op 
<Ga naar volledig overzicht> dan vindt u daar meer gegevens. 

In het volledige overzicht Eerdere Uploads kunt u per bestand zien of het verwerkt is en de reden waarom een 
bestand eventueel niet verwerkt is. 
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Bij dubbelklikken op een bestandsregel wordt er een pop-up venster getoond met hierin diverse verslagen. 

Bijvoorbeeld een errorverslag: 

Of een verwerkingsverslag: 

1.8 Rapportages 
Bij rapportages kunt u diverse gegevens inzien per contract. Heeft u een contract waarbij CCP vanaf een duplicaat 
parkeernaheffingen invordert, dan kiest u voor de rapportage ‘Parkeren’. Zo niet, dan kiest u voor 'Standaard'. 
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Bij een Standaard rapportage kunt u op contract en heffingsjaar zoeken. Zodra de gevraagde gegevens zijn 
geladen, ziet u een overzicht met diverse tegels. U kunt hier verschillende filters op toepassen, zoals invoerdatum 
of sluitdatum. 

De tegels aan de linkerzijde van het scherm geven informatie weer over de openstaande dossiers.  

Indien u met uw cursor over een tegel heen beweegt krijgt u meer additionele informatie. 
U kunt daarnaast ook verder doorklikken naar Stuurinformatie. 

U kunt hier additionele informatie vinden, zoals 
looptijd per stadium, regelingen en een 
statusoverzicht. Dit wordt weergegeven van alle 
lopende dossiers. 
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Aan de rechterzijde van het scherm wordt er informatie in de tegels weergegeven over de gesloten dossiers. 

Indien u meer informatie wenst over de gesloten dossiers dan kunt u verder doorklikken naar Resultaten. 

Op deze pagina kunt u navigeren naar diverse tabbladen met informatie. 
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Bij een ‘Parkeren’ rapportage kunt u zoeken op contractcode en het land van het kenteken. 

Zodra de zoekresultaten geladen zijn, kunt u verder filteren op bijvoorbeeld ‘datum invoer’ of ‘datum van de 
naheffing’. 

De tegels rechtsboven geven een totaal overzicht van alle dossiers: Zowel open als gesloten dossiers. 
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De tegels daaronder geven informatie over gesloten dossiers. 

Aan de linkerkant vindt u informatie over de openstaande dossiers. 

Onderin vindt u twee lijsten: statusoverzicht van de ‘openstaande dossiers’ en een sluitoverzicht van de ‘gesloten 
dossiers’. U kunt de lijsten afzonderlijk exporteren naar Excel. 
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1.9 Mutaties inzien 
Onder het tabblad Mutaties vindt u alle mutaties die door uw organisatie zijn doorgegeven op diverse dossiers. 
Indien u wenst om de lijst te exporteren naar Excel is daar de mogelijkheid voor. 

1.10 Mijn gegevens 
Bij het onderdeel <Mijn gegevens> zijn uw autorisatiegegevens inzichtelijk.  

Onder <Mijn gegevens> vindt u een overzicht van de verschillende gebruikersrollen en welke aan u, per contract, 
zijn toegewezen. 

Hier kunt u eventueel ook uw wachtwoord wijzigen. 
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1.11 Nieuwsoverzicht 
Onder het kopje <Nieuwsoverzicht> vindt u een overzicht met alle actualiteiten en eventuele mededelingen. 

1.12 Contact 
Ervaart u problemen met inloggen of zijn niet alle dossiers en/of contracten inzichtelijk? Dan kan de GRIP portaal 
beheerder binnen uw eigen organisatie u verder helpen.  

Heeft u inhoudelijke vragen over uw portefeuille dan kunt u contact op nemen met het betreffende team bij CCP 
De contactgegevens van dit team zijn inzichtelijk onder het tabblad <Contact>. 
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