Hoe werkt Vidua in Realworks?
Je klant maakt de keuze.

Je klant kiest er zelf voor om digitaal te identificeren met Vidua, veiliger en zonder kopietjes van
paspoorten. Je klant krijgt de optie in Move.nl te zien en maakt daar de keuze. Je hoeft hier niets
voor te doen.

Eenmalig aanmelden

Je klant meldt zich eenmalig aan bij Vidua. Dit doet de klant middels de Vidua App in de Apple
App store of Google Playstore.

Digitaal identificeren

Na registratie identificeert de klant zich eenvoudig in Move.nl met de Vidua app. We leggen hier
(link: https://www.viduawonen.nl/particulieren ) uit hoe dat werkt.

Verwerken in Realworks

Je krijgt van move.nl per e-mail een bevestiging als je klant zich succesvol heeft geïdentificeerd:
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Zichtbaarheid in objecten overzicht

In het objecten overzicht kan je een van deze 2 opties zien:

1. Vidua Online Identificatie is rood, hierbij is de identificatie nog niet afgerond.

2.

“Vidua Online Identificatie” is groen, dan is de identificatie succesvol afgerond!

Zichtbaarheid relatiekaart

In de relatiekaart zie je rechtsboven een “groen vinkje” staan dit geeft aan dit iemand succesvol is
geïdentificeerd.
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Als je op het “groene vinkje” klikt krijg je identiteitsgegevens van deze klant.

Nu de gegevens van deze klant goed zijn overgekomen is het niet meer nodig om een kopie
paspoort te vragen. Identificatie via Vidua Wonen is Wwft-Proof!

Hoe werkt Vidua voor uw klant in Move.nl?
Onder het kopje persoonsgevens wordt gevraagd of de persoon zich wil identificeren.
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1. Formulier: Persoonsgegevens met de identificatie knop.

2. De klant wordt gevraagd om de app te downloaden, na de eenmalige registratie kan met
op “Identificeer met Vidua” klikken.
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3. Uw klant scant de QR-code met zijn/haar mobiele telefoon en doorloopt een paar
eenvoudige stappen in de App. Hiermee geeft de klant toestemming om zijn/haar
vastgestelde identiteit inclusief persoonsgegevens te delen met uw dossier.
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4. De persoonsgegevens zijn met het dossier gedeeld. De klant heeft de velden voornamen,
, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats gedeeld. Deze velden kan de klant nu
niet meer aanpassen.
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