In het kort

Waarom

Zo werkt Vidua Wonen

Het gemak van Vidua Wonen

Uitnodigen
Via Realworks nodig je verkopers of
kopers uit voor Vidua.

Identificeren
Met de Vidua app identificeren
klanten zich eenvoudig en veilig via
Move.nl. Een kopie paspoort sturen is
niet meer nodig.

Vidua Wonen helpt je snel en veilig online
identificeren. Voor iedereen die een huis wil
kopen of verkopen wil.

De voordelen
De pluspunten van Vidua Wonen
Veilig online persoonsgegevens delen
Voldoet aan de Wwft- en AVG-richtlijnen
Kosteloze registratie en gebruik
Kopie paspoort sturen niet meer nodig

Binnenkort meer
Na registratie kunnen klanten
binnenkort ook belangrijke stukken
online ondertekenen, zoals een
koopovereenkomst. En kan jij direct
een Wwft-cliëntenonderzoek doen in
Realworks. Conform Wwftwetgeving.

Binnenkort ook: Wwft-cliëntenonderzoek en
online ondertekenen
Vidua staat onder toezicht van de Nederlandse
overheid

Veilig online
identificeren.

Meer weten over Vidua Wonen?
Kijk op www.viduawonen.nl.
Liever bellen? 030 - 6085245

Identificeren met Vidua Wonen
In 4 simpele stappen

Checken

Identificeren

Voor consumenten

Nederlands ID

Start

Checken

Vidua Wonen is er voor iedereen. Er zijn
slechts enkele voorwaarden. 1. Heeft jouw
klant een Nederlandse nationaliteit? En 2.
Spreekt hij of zij de Nederlandse taal?

De (ver)koper ontvangt op Move.nl een
uitnodiging om zich aan te melden bij Vidua.

Terug naar Realworks. Krijg je een melding of
zie je een groen vinkje? Mooi. Je klant heeft
zijn persoonsgegevens succesvol gedeeld.
Controleer of alle gegevens kloppen.

Bezit smartphone
Vergeet daarnaast niet te checken of je klant
een smartphone heeft en kan werken met
verschillende apps.

Uitnodigen
Registreren
Via Realworks nodig je kopers en verkopers
uit om via hun dossier op Move.nl de
registratie te starten. Vergeet hierbij niet
‘Vidua Online Identificeren’ aan te vinken.

Informeren
Informeer je klanten. Vidua staat onder
toezicht van de Nederlandse staat en
geeft kopers en verkopers het gemak en
de zekerheid van online identificeren en
ondertekenen op het hoogste rechtsniveau.

Downloaden
De klant downloadt de Vidua app via de App
Store of Google Play.

Belangrijk
Voor registratie is een geldig paspoort of
ID-kaart nodig. Een rijbewijs mogen wij helaas
niet accepteren. Aanmelden kan op werkdagen
tussen 9:00-17:00 uur. Op de dinsdag en
donderdag tot 20:00 uur.

Aanmelden
In 15 minuten loopt de (ver)koper stap-voorstap door het identificatieproces. Onderdeel
van aanmelding is een live videogesprek en
het aanmaken van een unieke pincode via de
Authenticate app.

Delen
De klant wordt op Move.nl via ‘Identificeren’
gevraagd zijn gegevens te delen. Via een QRcode en de zelfgekozen pincode in Authenticate
deelt je klant nu veilig zijn gegevens.

Aanpassen
Wil je nog iets wijzigen? Dat kan in Realworks.
Let op: persoonsgegevens kunnen niet meer
aangepast worden op Move.nl.

Herinneren
Heb je de gegevens nog niet binnen? Check
het nog eens bij je klant. Let op: je klant heeft
na zijn eerste inlog 48 uur om zijn registratie
te starten. Move.nl stuurt een automatische
herinnering.

En klaar!
Alles compleet? Je klant heeft zich veilig en
succesvol geïdentificeerd. Binnenkort kan jij
een Wwft-cliëntenonderzoek doen en je klant
zijn gekwalificeerde handtekening onder een
koopovereenkomst zetten.

