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3.1.8. Nakijken van de aanvraag
1

Opmaak

2

Compleet

4
2

Nagekeken

Compleet

3

Incompleet

Een volledig ingevulde aanvraag krijgt de status [Compleet] en staat dan klaar om te worden
nagekeken.
Indien de aanvraag volledig en correct is, wordt de status op [Nagekeken] gezet.
Indien de aanvraag niet volledig of niet correct is, kan deze op [Incompleet] worden gezet.

Eenmaal de aanvraag [nagekeken] is, verschijnt het dossier als “Te nemen beslissing” in de
“Lijst van beslissingen”.
Het kredietcomité moet nu beslissen wat er met de aanvraag moet gebeuren.
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3.1.9. Oefening
1. En aanvraag opzoeken, openen, afdrukken, nakijken





Open de lijst met leningaanvragen
Open de aanvraag voor een social krediet op naam van François Alain.
Sla het indicatieve aflossingsplan op als pdf om het te versturen naar de klant
Verander de status van de aanvraag naar “Nagekeken”
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3.2. Beslissingen
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.2.1. Instellingen
3.2.2. Lijst van beslissingen
3.2.3. Een beslissing raadplegen
3.2.4. Een beslissing verwerken
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3.2.1. Instellingen
Voor het goed functioneren van de beslissingen dienen een aantal basisgegevens te zijn
ingesteld, dit omvat het definiëren van de basis tarieven (waarover verder meer) en de
instellingen van de leningdocumenten.
Bij de instellingen van de leningen kan men instellen wie en in welke hoedanigheid de
verschillende documenten, zoals de beslissing van het kredietcomité of het aanbod zal
ondertekenen.
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3.2.2. Lijst van beslissingen
De lijst van beslissingen en dossiers in beslissingsfase kan men bekomen door eerst op
[Leningen] te klikken, en vervolgens op [Beslissingen] .

Deze geeft een overzicht van de beslissingen:
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3.2.3. Een beslissing raadplegen
Een beslissing kan men raadplegen door te klikken op het foldericoontje
beslissingen.
Waarna het formulier van de beslissing zal openen.

De beslissing kan men terug sluiten door op

te drukken.

Page |9

van één van de

3.2.4. Een beslissing verwerken
De beslissingen in de “Lijst van beslissingen” met als status “Te nemen” dienen verwerkt te
worden op het kredietcomité.
De beslissingfiche heeft eveneens een tabblad “Evaluatie” waarop een aantal kerngegevens
van het gevraagde krediet worden weergegeven.

In de tab “Evaluatie” staan ten opzichte van de venale, respectievelijk de vrijwillige en de
gedwongen openbare verkoopwaarde de quotiteiten van het ontleend bedrag ten op zichte
van de respectievelijke verkoopwaarden.
Ontleend bedrag
Verkoopwaarde

De waarde “quotiteit” onderaan geeft de verhouding tussen het ontleende bedrag en de
“waarborgen”. Deze waarborg is de gewongen verkoopwaarde plus de andere waarborgen,
verminderd met de betaande inschrijvingen voor 120%.
Ontleend bedrag
Waarborgen = Gedwongen verkoop + andere waarborgen – bestaande inschrijvingen * 120%

Deze waarborg wordt gedefinieerd in de product definitie en kan aangepast worden.
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Opmerkingen en voorwaarden kunnen worden genoteerd in het veld “Opmerkingen”.
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Men kan elke gevraagde kredietlijn openen om de finale rentevoet in te stellen.
Hiervoor kan men een “Commerciele rentewijziging” toepassen op de voorgestelde basis
rentevoet.

De vermelde rente is de maandelijkse rente. De JKP slaat op de geannualiseerde rentevoet
(jaarlijkse rentevoet)
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Indien het krediet wordt aanvaard door het kredietcomité dient men op [Goedgekeurd] te
klikken.
Vervolgens kan, met door op [Documenten] te klikken, de samenvatting van de beslissing
afdrukken.
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Deze samenvatting dient te worden ondertekend door de aanwezige leden, en kan vervolgens
worden toegevoegd aan de beslissing.

Zodra de beslissing is goedgekeurd is het aanbod beschikbaar in de “Lijst van
aanbodbrieven”.
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3.2.6. Oefening
1. Beslissing openen, wijzigen, goedkeuren en afdrukken







Open de beslissing
Schrijf wat extra opmerkingen bij het kredietdossier
Geef de klant een commerciele rentewijziging van -1% op jaarbasis
Verlaag de dossierkosten naar 250 euro
Keur het dossier goed
Sla het beslissingsdocument op
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3.3. Aanbiedingen
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.3.1. Lijst van aanbodbrieven
3.3.2. Een aanbod raadplegen
3.3.3. Een aanbod versturen
3.3.4. Een ondertekend aanbod ontvangen
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3.3.1. Lijst van aanbodbrieven
Eens de het kredietcomité de leningsaanvraag heeft goedgkeurd en de beslissing bijgevolg op
status [goedgkeurd] staat, staat het aanbod klaar onder de “aanbodbrieven”.
De lijst van aanbiedingen kan men bekomen door eerst op [Leningen] te klikken, en
vervolgens op [Aanbodbrieven] .
Deze geeft een overzicht van de aanbiedingen.

P a g e | 17

3.3.2. Een aanbod raadplegen
Een aanbod kan men raadplegen door te klikken op het foldericoontje
aanbiedingen.

Waarna het formulier van het aanbod zal openen.

De aanbod kan men terug sluiten door op

te drukken.
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van één van de

3.3.3. Een aanbod versturen
Door op [Aanbodbrieven] te klikken kunnen de documenten voor het aanbod worden
opgemaakt.

Deze documenten kunnen onder andere bevatten:
 Het aanbod voor de kredietopening
 Het aanbod voor de voorschotovereenkomsten
 Het ESIS document
 De overdracht van loon
 Het SEPA mandaat

Wanneer het aanbod is verstuurd vult men de datum van versturen in, en drukt men op
[Verstuurd] .
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3.3.4. Een ondertekend aanbod ontvangen
Bij het ondertekend ontvangen van het aanbod, vult de dossierbeheerder de datum van
ontvangst in, en plaatst het aanbod op [Ondertekend ontvangen] .

Dit is een belangrijke stap!!
Het dossier gaat over van een aanvraagsdossier naar een leningsdossier.
Bij het aanvinken van het [ondertekend ontvangen] van het aanbod zal:
 Het leningsdossier worden aangemaakt
 Op het leningsdossier worden dossierkosten aangerekend
 De aktes kunnen verwerkt worden
 De berichten voor het CKP worden klaargezet
De volgende schermen verschijnen:
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Bij het [ondertekend ontvangen] van het aanbod start eveneens de boekhoudkundige flow.
Op dit moment worden volgende rekeningen in de boekhouding aangemaakt:
 De klant met zijn bijhorende klantenrekening
 De rekening met het openstaande kapitaal
 De rekening met het nog niet opgenomen kapitaal
 De leverancier en zijn bijhorende leveranciersrekening voor het geval er een makelaar
of agent is ingesteld voor het dossier
Vanaf nu kan men:
 De lening terugvinden in de “Lijst leningen”;
 De akte verwerken in”Lijst van aktes”;
 Kosten aanrekenen.
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3.3.5. Oefening
1. Zoek de plaats waar ik het prefixnummer van mijn maatschappij kan invullen. Zet dit
prefixnummer op 99 voor de oefening
2. Het aanbod versturen




Open het aanbod
Sla de aanbodbrief in pdf op om later te versturen
Duid aan dat de aanbodbrief verstuurd is.

3. Het ontvangen aanbod verwerken




Het ondertekend aanbod werd ontvangen op 03/04/2014.
Verwerkt dit in het aanbod.
Zet het maatschappijnummer op 99 en het leningnummer op 156
(Belangrijk voor het vervolg van de oefening)

4. Ik verwerk het aanbod als “ontvangen”. Wat zijn de gevolgen?







De aanvraag wordt omgezet in een leningsdossier.
Ik kan kosten aanrekeningen in het dossier?
Ik kan de interestvoet van de lening aanpasssen?
Ik kan de afrekening doorsturen naar de notaris?
De lening heeft hetzelde nummer als de aanvraag.
Ik zie het leningbedrag staan op de “samenvatting”

WAAR / ONWAAR
WAAR / ONWAAR
WAAR / ONWAAR
WAAR / ONWAAR
WAAR / ONWAAR
WAAR / ONWAAR

5. Ontdek de gevolgen van het “ondertekend ontvangen” van de aanbodbrief:
 Ga naar het onderdeel “Bijwerkingsberichten CKP” en exporter deze.
 Ga naar het onderdeel “Aktes” en bekijk de afrekening voor de notaris
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 Ga naar het onderdeel “Leningen”. Staat de lening in de lijst?
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3.4. Leningen
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.4.1. Lijst leningen
3.4.2. Een lening raadplegen
3.4.2.1. Nota’s ingeven
3.4.3. Klantrekening
3.4.4. Samenvatting
3.4.5. Kosten
3.4.5.1. Kosten aanrekenen
3.4.5.2. Lijst van de ingevoerde kosten
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3.4.1. Lijst leningen
De lijst met leningen is beschikbaar onder Leningen .
Deze lijst geeft de belangrijkste informatie voor alle kredietlijnen in het systeem weer:
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3.4.2. Een lening raadplegen
Het opzoeken van een kredietlijn en/of bijbehorende lening is mogelijk door gewoonweg de
lijst te overlopen, maar kan sneller en doelgerichter door middel van de zoekbalk bovenaan.
Die laat toe om de lijst met kredietlijn te filteren op basis van de ingevoerde zoektekst.
Een lening kan geselecteerd worden door te klikken op het foldericoontje
kredietlijnen en dit opent het bijbehorende leningdossier.
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van een van de

3.4.2.1. Nota’s ingeven
Om nota’s toe te voegen aan een lening is een vrij tekstveld voorzien. Het bevindt zich op de
leningsfiche onder de tab Rekening , onderaan.
Wanneer dit veld wordt aangeklikt verschijnt er een werkbalk die toelaat om de ingevoerde
tekst op te maken.
De voorziene functionaliteit werkt op een gelijkaardig manier als de meeste tekstverwerkers,
maar is minimaal.
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3.4.3. Klantrekening

Door in het dossier [Klantrekening] aan te klikken kan men alle boekhoudkundige
verrichtingen op het dossier raadplegen.
Hier kunnen we de overeenstemmende verrichtingen afpunten. Hierover verder meer.
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3.4.4. Samenvatting
De samenvatting geeft een overzicht van alle rekeningen die betrekking hebben op het
dossier.

Om de functie van dossierbeheerder en boekhouder te kunnen scheiden kan de
dossierbeheerder op elk moment een overzicht opvragen van de rekeningen die betrekking
hebben op het dossier door op de [Samenvatting] knop te drukken op het dossier.

Op dit moment is er nog geen enkele boeking op deze rekeningen.
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3.4.5. Kosten
Open eerst de gewenste lening uit “Lijst leningen”.

3.4.5.1. Kosten aanrekenen
Vanaf de aanmaak van het dossier kan de maatschappij kosten beginnen toerekenen aan het
dossier, bijvoorbeeld de betaling van de eerste premie van de schuldsaldoverzekering.
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De dossierbeheerder doet dit door op het dossier [Kost] -> Schuldsaldoverzekering aan te
klikken en de nodige velden in te vullen.

Indien er een mandaat beschikbaar is kan deze kost ook direct worden klaargezet voor
domiciliëring, we veronderstellen dat dit nu niet gewenst is.
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Op het tabblad Kosten heeft de dossierbeheerder een overzicht van de in het verleden
aangerekende kosten en hun status.
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Om de klant een overzicht van de onbetaalde kosten te bezorgen kan men het
[Betaaloverzicht] afdrukken? Dit overzicht is enkel te gebruiken na het verlijden van de akte.

Op dit moment is de kost geregistreerd maar nog niet geboekt. Het aanmaken van boekingen
in de boekhouding zal normaal ‘s nachts uitgevoerd worden. Indien we die boeking direct
beschikbaar willen hebben kan dit door op [Verwerkingen] te klikken.

Gezien de beheerder hier een actie onderneemt die bij normaal gebruik niet noodzakelijk is,
wordt hem gevraagd hiervoor een verantwoording op te geven. Deze verantwoording zal mee
worden weggeschreven in het logboek van handelingen op het dossier.

Eenmaal de kosten geboekt zijn, zijn ze zichtbaar op de [Samenvatting] .
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3.4.5.2. Lijst van de ingevoerde kosten
De lijst van ingevoerde kan men bekomen door eerst op [Leningen] te klikken, vervolgens op
[Basisgegevens] , [Details] .en tenslote op [Kosten] .
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Deze geeft een overzicht van de ingevoerde kosten voor alle leningen.
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3.4.6. Oefening





Bekijk de Klantrekening / de samenvatting van de lening
Voeg een kost bij voor de brandverzekering:
o Document datum 14/04/2014
o Bedrag: 390,00 €
o Contractnummer: 123/456/789
o Dekking: 14/04/2014-14/04/2015
Bekijk de Klantrekening / de samenvatting van de lening
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3.5. Aktes
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.5.1. Lijst van aktes
3.5.2. Een akte raadplegen
3.5.3. Een akte opmaken
3.5.4. Betaling aan de notaris
3.5.5. Een akte verlijden
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3.5.1. Lijst van aktes
De lijst van aktes kan men bekomen door eerst op [Leningen] te klikken, en vervolgens op
[Aktes] .
Deze geeft een overzicht van de aktes.
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3.5.2. Een akte raadplegen
Een akte kan men raadplegen door te klikken op het foldericoontje

Waarna het formulier van de akte zal openen.

De akte kan men terug sluiten door op

te drukken.
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van één van de aktes.

3.5.3. Een akte opmaken
De geplande aktedatum kan men invullen in “Datum verlijden”, deze kan men zonodig
aanpassen indien de planning wordt aangepast.
Door op [Ontwerp akte] te drukken kan men het voorontwerp van de akte afdruken en
versturen naar de notaris.
Wanneer het document door de jurist van de maatschappij en de notaris is goedgekeurd zet
men het op [Juridisch goedgekeurd].
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3.5.4. Betaling aan de notaris
Wanneer er geen notaris was ingesteld op moment van de aanvraag, dan kan men deze nu
nog toevoegen als rol op de lening, zie hiervoor “Een lening wijzigen”
Vooraleer de gelden uit te betalen aan de notaris kan [Afrekening notaris] worden afgedrukt:

In deze afrekening zijn verwerkt :
 De reeds aan het dossier toegekende kosten
 De nog toe te kennen gewestwaarborg
 Het later op te nemen bedrag
Eenmaal de uitbetaling heeft plaastgevonden drukt men op [Betaald aan notaris]
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3.5.5. Een akte verlijden
Bij het verlijden van de akte drukt men op [Boek lening]
Hierna zal:
 Boeking “Verlijden van de kredietakte”: het uit te betalen bedrag van de lening
wordt op de klantrekening geboekt, en het later op te nemen bedrag wordt op de
rekening van het bedrag in pand geplaatst.
 Tevens wordt de vergoeding voor de gewestwaarborg op de daartoe ingestelde
rekening geboekt.


Het saldo van de klantrekening is nu gelijk aan het bedrag uitbetaald aan de notaris, en de
uitbetaling aan de notaris kan worden afgepunt op de “Klantrekening”.
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3.5.6. Oefening









Open de akte
Zet de datum voor het verlijden op 04/05/2014
Open de afrekening voor de notaris
Zet de status op “Juridisch goedgekeurd”
Zet de status op “Betaald aan notaris”
De akte is verleden -> Boek de lening
Bekijk de Klantrekening
Bekijk de samenvatting van de lening
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3.6. Verwerken rekeninguittreksels en afpunten
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.6.1. Importeren van SEPA rekeningsuittreksels
3.6.2. Afpunten
3.6.3.1 Instelling: Wachttijd voor afpunten in dagen
3.6.3.2. Automatisch afpunten
3.6.3.3. Manueel afpunten
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3.6.1. Importeren van SEPA rekeningsuittreksels
De SEPA rekeningsuittreksels worden in het xml formaat uit Isabel gedownload.
Ze kunnen geimporteerd worden via de functie [Importeer rekeninguittreksels].
Deze vindt u terug door eerst op [Boekhouding] te klikken, en vervolgens op [Importeer
rekeninguittreksels] .

SEPA XML bestanden van het type camt.053.001.0x kunnen worden ingelezen.
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3.6.2. Afpunten
3.6.2.1 Instelling: Wachttijd voor afpunten in dagen
Voor afpunten dient de “Wachttijd voor afpunten in dagen” te worden ingesteld in
[Instellingen/Boekhouding].

Dit is een aantal dagen dat wordt gewacht vooraleer de inkomende SEPA betalingen worden
beschouwd als werkelijk uitgevoerd.
Wanneer een betaling geweigerd wordt, wordt deze meestal gerapporteerd als geannuleerd
binnen de paar dagen. Door een aantal dagen te wachten wordt vermeden dat deze als
“uitgevoerd” beschouwd wordt.
‘Wachttijd voor afpunten in dagen’ = 0, betekent dat er hiermee geen rekening mee
gehouden wordt.
Als het een waarde groter dan 0 heeft, bvb. 8 dagen, wordt er 8 dagen gewacht voor de
betaling in kwestie automatisch afgepunt kan worden.
Manueel afpunten is steeds mogelijk, ook al is de wachttijd nog niet voorbij.
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3.6.2.2. Automatisch afpunten
Door middel van [Automatisch afpunten] kunnen:
 inkomende manuele betalingen
 inkomende domiciliëringen
 uitgaande betalingen
Worden toegewezen aan:
 geweigerde domiciliëringen
 vervaldagen
 kosten
 operaties op contracten (uitbetaling, aanpassing, …)
Het automatisch afpunten werkt volgens volgende principes:
 een geweigerde domiciliëring wordt onmiddellijk afgepunt ten opzichte van de
corresponderende inkomende domiciliëring in geval deze laatste nog niet is afgepunt.
 inkomende domiciliëringen worden slechts afgepunt nadat de wachttijd verstreken is,
en er geen weigering is opgetreden
 manuele betalingen worden onmiddellijk afgepunt indien er een corresponderende
verrichting beschikbaar is
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Alle nog niet afgepunte transacties zijn in het scherm “Rekeningen klanten” zichtbaar of te
vinden onder “Leningen” -> “klantrekeningen”.
Ook de nieuwe transacties van de rekeninguittreksels zijn daar opgenomen.

P a g e | 49

Druk op [Automatisch afpunten] om automatisch afpuntenprocess te beginnen.
Bij een fout, krijgt u een melding en zijn de afpuntingen van de laatste sessie ongedaan. De
fout moet opgelost worden voor u opnieuw de automatische afpunting kunt gebruiken.
Nadien krijgt u een rapport van uigevoerde afpuntingen te zien en de klantenrekeningen
waarop er geen automatische afpuntingen zijn gevonden.
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3.6.3.2. Manueel afpunten
Door in het leningsdossier [Klantrekening] aan te klikken, kan men alle boekhoudkundige
verrichtingen op het dossier raadplegen.
Hier kunnen we de overeenstemmende verrichtingen afpunten.

P a g e | 51

De verrichtingen die mogelijk afgepunt kunnen worden zijn in het groen aangeduid.

Men kan deze verrichting afpunten door de groene lijn te selecteren, samen met de lijn (of
lijnen) waartegen deze dient te worden afgepunt, en daarna op [Punt af] te drukken.
Zo kan men alle openstaande bedragen op de klantrekening toekennen.
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3.6.4. Oefening
Importeer SEPA met de betaling van de akte en punt af.



Onze akte werd betaald aan de notaris (vorig hoofdstuk)
Importeer het SEPA bericht en punt het bedrag af in de klantenrekening
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3.7. Opnames
In dit hoofdstuk wordt behandeld:
3.7.1. Een lening opzoeken - een lening selecteren
3.7.2. Een opname toevoegen
3.7.3. Een opname nakijken
3.7.4. Een opname wijzigen
3.7.5. Een opname annuleren
3.7.6. Lijst met opnames
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3.7.1. Een lening opzoeken - een lening selecteren
De lijst met leningen is beschikbaar onder Leningen .

Het opzoeken van een kredietlijn en/of bijbehorende lening is mogelijk door gewoonweg de
lijst te overlopen, maar kan sneller en doelgerichter door middel van de zoekbalk bovenaan.
Die laat toe om de lijst met kredietlijn te filteren op basis van de ingevoerde zoektekst.
Een lening kan geselecteerd worden door te klikken op het foldericoontje
kredietlijnen en dit opent het bijbehorende leningdossier.
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van een van de

3.7.2. Een opname toevoegen
De maatschappij ontvangt een aanvraag tot opname.

De

dossierbeheerder

verwerkt

deze

door

Opname bedrag in pand aan te klikken.
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op

het

dossier

[Operaties]

->

Hier dient de beheerder de nodige velden in te vullen :
 Datum overeenkomst = de datum waarop de klant de aanvraag heeft ondertekend
 Datum opname = datum waarop het bedrag zal worden uitbetaald
 De ingescande aanvraag en bijhorende facturen kunnen hier worden aangekoppeld
 Eventueel de rekeningnummer waarop het bedrag zal worden uitbetaald
 Tekst = eventueel extra nota’s
Wanneer de gegevens volledig zijn ingegeven wordt de aanvraag tot opname op [Compleet]
gezet.
De volledige lijst met aangevraagde uitbetalingen is steeds beschikbaar in het dossier, op het
tabblad Operaties .
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3.7.3. Een opname nakijken
Voor een uitbetaling zal het 4-ogen principe worden gehanteerd. Dit wil zeggen dat één
beheerder de aanvraag tot uitbetaling invult en op [Compleet] zet. En dat een andere
beheerder deze aanvraag zal nakijken en deze op [Nagekeken] zet.
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Eenmaal de aanvraag nagekeken is, zal de boeking “Opname van het voorschot” uitgevoerd
worden. Indien we die boeking direct beschikbaar willen hebben kan dit door op
[Verwerkingen] te klikken.

Na het uitvoeren van de boekingen is het gevraagde bedrag beschikbaar op de rekening van
de klant.

Tevens kan in de boekhouding het bedrag worden klaargezet voor uitbetaling.
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3.7.4. Een opname wijzigen
Zolang de opname niet is [Nagekeken] kan ze gewijzigd worden. Om ze te wijzigen dient
men ze eerst op [Opmaak] te zetten.

Na aanpassing kan de opname terug op [Compleet] gezet worden, zodat ze klaar staat voor
na kijken.
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3.7.5. Een opname annuleren
Zolang de opname niet is [Nagekeken] kan ze geannuleerd worden, door op [Annuleer] te
klikken.

Een opname die is geannuleerd wordt niet in rekening gebracht bij het bepalen van de
intresten van de volgende vervaldagen.
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3.7.6. Lijst met opnames
De lijst met alle opnames voor alle dossiers is beschikbaar onder Operaties .
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3.7.7. Oefening
1. Geef de volgende opnameschijf in:







Bedrag: 5.000,00 €
Datum opname: 20/10/2014
Opname goedkeuren en verwerken
Samenvatting bekijken
Klanten rekening bekijken
Rapport crediteuren wegens lening bekijken

2. Verwerkt de betaling en punt af:



De betaling werd uitgevoerd door de bank
Importeer het SEPA bericht en punt het bedrag af in de klantenrekening
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