Zo werkt MyView voor u!

In MyView vindt u de diverse statussen van uw aanvragen, bekijkt u de rekening courant
m.b.t. de in rekening gebrachte dossierprijs, kunt u uw profiel aanpassen en aangeven op
welke manier u door ons geïnformeerd wenst te worden. U vindt bovendien informatie
over de voorwaarden en rentes van de hypotheekverstrekkers in ons assortiment.
Als u inlogt, ziet u onderstaand scherm:

Informatie
Onder het kopje Informatie vindt u informatie over de actuele rentes, de verwerkingstijden
en de acceptatievoorwaarden. We plaatsen bovendien regelmatig tips die uw dagelijkse
werkzaamheden makkelijker maken.
Account
Onder dit tabblad vindt u de gegevens van uw advieskantoor zoals deze bij ons bekend
zijn. U kunt hier ook medewerkers toevoegen en e-mailgegevens wijzigen. Daarnaast vindt
u onder het kopje Financieel het rekeningcourant overzicht van de dossiers die we voor u
hebben verwerkt. Wanneer u op Rekening courant klikt, verschijnt uw overzicht rekeningoverzicht.
Klanten/dossiers
Hier vindt u een opgave van de klantdossiers die bij ons in behandeling zijn of inmiddels
zijn afgerond. Per dossier vindt u hier bovendien de status van het dossier, de belangrijke, bij ons bekende, data, zoals de datum ontbindende voorwaarden en vermoedelijke
passeerdatum. Bovendien vindt u hier een toelichting van de onder Financieel geboekte
kosten per dossier.

Documenten
Als u in het dossier op tabblad Documenten klikt, verschijnt de stukkenlijst. U kunt hier
direct de gevraagde documenten uploaden. Klik achter het document op Kies bestand. Er
opent een scherm Bestand selecteren voor uploaden, kies in de bestandenlijst op uw computer het juiste document en klik op Openen. Er verschijnt nu een PDF-icoontje aan het
eind van de regel. Dit betekent dat het document op de juiste wijze is ge-üpload.
Als we genoodzaakt zijn een document af te keuren, krijgt u daarvan een bericht (rappel).
We bellen u altijd vooraf om het bericht toe te lichten. Het rappelbericht ontvangt u per
e-mail. Wanneer u met de muisknop over het woord Afgewezen beweegt, verschijnt in het
pop-upscherm de reden waarom we het stuk hebben afgekeurd.

Berichten
We communiceren via MyView met u over de voortgang van de dossiers. Wanneer u een
antwoord (reply) stuurt op die door ons gestuurde mail, ontvangen we uw antwoord directin MyView in het desbetreffende dossier en krijgt de behandelaar een ontvangstsignaal.
Op deze manier bevorderen we met elkaar de snelheid van communicatie en de soepele
voortgang van uw dossier. Alle communicatie m.b.t. het dossier vindt u onder het tabblad
Berichten. Als u het prettig vindt om de e-mailcommunicatie ook in uw eigen mailbox te
ontvangen, kunt u dit aangeven onder Profiel. Onder het kopje E-mail geeft u aan welke
berichten u wenst te ontvangen.
Profiel
Onder Profiel kunt u bij Gegevens uw wachtwoord aanpassen en onder E-mail geeft u aan
welke berichten u vanuit MyView wenst te ontvangen in uw eigen mailbox.

