Quick Start voor registratie van tussenpersonen
Voor tussenpersonen kan het heel handig zijn om te registreren bij taXapi!
• Snelheid: Het taxatierapport is snel klaar en kan meteen worden doorgestuurd naar de geldverstrekker.
• Inzicht: Zowel de tussenpersoon als de klant ontvang een Track&Trace code om de status van het rapport
te volgen en heeft zo inzicht wanneer wat gebeurt.
• Service: De klant ontvangt een betaallink om via iDeal te betalen zodra het taxatierapport klaar staat.
De tussenpersoon ontvangt ook meteen een bericht als de klant betaald heeft.

Aanmelden als tussenpersoon
Stap 1
Je bent nu op de homepage van taXapi. Rechtsboven in
het scherm vind je de oranje aanmeldknop. Klik hierop
om je aan te melden bij taXapi.
Stap 2
Je komt op de aanmeldpagina. Klik in het witte vlak midden op het scherm, op de blauwe knop
‘registreer je als tussenpersoon’.

Stap 5
Als je op de registreerknop hebt
gedrukt, krijg je een verificatiemail
in je mailbox. Klik in deze e-mail op
de blauwe link ‘klik hier’ om je
account te verifiëren. Je wordt
daarna automatisch teruggeleid
naar onze app om verder te gaan
met het registratieproces.
Stap 6
Op deze pagina kan je je profiel aanvullen
met je gegevens. Als je klaar bent en je al
jouw gegevens hebt ingevoerd klik je op
de oranje knop ‘opslaan en volgende’.

Stap 3
Op deze pagina voer je je
e-mailadres en een wachtwoord in. Daarna
ga je akkoord met de privacy voorwaarden
en de algemene voorwaarden. Deze kan je
altijd ook nog terugvinden op onze website
helemaal onderaan. Om verder te gaan
met het aanmelden klik je op de oranje
knop ‘registreer’.

Stap 7
Vervolgens kom je uit op de home screen van de
taXapi app. Dit is het startscherm waar je altijd
automatisch terechtkomt als je de app opent. Hier
komen alle taxaties te staan waaraan jij als
tussenpersoon bent gekoppeld.
Klik op het groene plusje, rechts onderin, om een
nieuwe taxatie aan te vragen.

Stap 4
Op die je nog moet doorlopen om je aanmelding bij
taXapi als tussenpersoon te voltooien.
Klik op de oranje knop om verder te gaan.

Aanvragen nieuwe taxatie
Stap 1
Klik op het groene plusje, rechts onderin, om een nieuwe taxatie aan te vragen.

Stap 2
Op deze pagina voer je de postcode en het
huisnummer in. Ons systeem zoekt dan
automatisch de straatnaam en de plaats.

Stap 8
Tenslotte krijg je als bevestiging een e-mail
van taXapi met alle gegevens die je
hebt ingevoerd .
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Stap 3
Op deze pagina kan je het woningtype
aanpassen en aangegeven of er
bijzonderheden zijn zoals spoed, een
verbouwing of andere waardebegrippen.
Ook kan je aangeven of het object recent
verkocht is en wat het doel is van de
taxatie

Stap 8
Bij de pagina ondertekening krijg je een overzicht van de
opdrachtvoorwaarden, controleer deze goed, accepteer onze
opdrachtvoorwaarden en klik op verstuur voorstel.
De opdrachtgever ontvangt een email om de taxatie
opdrachtvoorwaarden te accepteren, zodra de opdrachtgever dit heeft
gedaan zal de taxateur een melding krijgen om deze opdracht te
accepteren of te weigeren.

Stap 4
Op de pagina financieel kan je de
hypotheekverstrekker selecteren. Is de
hypotheekverstrekker nog niet bekend dan laat je
het vakje staan op ‘nader te bepalen
hypotheekverstrekker’. Weet je een
referentienummer? Voeg die dan in bij ‘referentie
hypotheek’.

Stap 5
Bij bevoegdheden selecteer je het gebruik van het object en selecteer je
wie de opdrachtgever is. Daarna voer je de gegevens van de opdrachtgever
in. Bij aanspreekvorm kan je ook kiezen voor meerdere opdrachtgevers.
Ook voer je het emailadres in van de opdrachtgever. Bij extra emailadressen kan je een tweede mailadres in. Wil je meer emailadressen in
voeren, zorg er dan voor dat er een komma tussen staat. Voer ook het adres
en het telefoonnummer van de opdrachtgever.

Hulp nodig?

Wanneer je een nieuwe taxatie hebt aangevraagd, kan je de
status van het rapport volgen zie onderstaande pagina’s.

Hulp nodig?

Op elke pagina van de app zie je het chat icoon staan waarmee je bij vragen
direct kunt chatten met een van onze chatmedewerkers.

Chatten

