
Zet via Mijn Account onderaan de pagina de 2-factor authenticatie
aan, via het pennetje.
Download een authenticatie app op je telefoon/iPad/tablet,
bijvoorbeeld Authy of Google Authenticator.
Activeer de app, door het scannen van de QR-code. Dit spreekt
voor zich in de app. 
Hierna wordt er elke 30 seconden in de authenticatie app een
nieuwe code gegenereerd, die je vervolgens gebruikt om in te
loggen in taXapi. 

Inloggen met 2-factor authenticatie (2FA) is een stuk veiliger en we
adviseren dan ook om daar gebruik van te maken. 

 
Dit zijn de instructies om jouw account nog beter te beveiligen:

1.

2.

3.

4.

      Indien je liever de code ontvangt per sms, dan kun je dat instellen in de authenticatie app. 

 
 

Nieuwe taxatie

Wist je dat je taxaties eenvoudig rechtstreeks in taXapi kunt invoeren?
Je kunt dit doen via Mijn account > Nieuwe taxatie of via het plusje

rechtsonder in beeld. 
 

Op deze manier hoeven taxaties niet eerst bij Taxatieweb ingevoerd te
worden en kan de opdrachtgever direct zelf de

verbouwingsspecificatie invullen. 
 

Zo bespaar je nóg meer tijd!
 

tips
Is je vraag niet beantwoord na het lezen van deze tips of heb 

je nog andere vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via de chat!

2-Factor authenticatie



Accepteer de opdracht in Taxatieweb;
Controleer of de instellingen op 'uitwerken in taXapi' staan;
Géén voortgangsmelding maken in Taxatieweb;
Ga naar het tabblad 'lopend' in taXapi;
Klik op de knop 'ophalen bij Taxatieweb';
Selecteer de woning die je wil importeren;
Importeer de taxatie, vervolgens komt deze direct onder het
tabblad 'lopend' te staan.                 

Als je een opdracht hebt gekregen via Taxatieweb, kun je deze
eenvoudig importeren naar taXapi om hem uit te werken.

 
Dit zijn de instructies voor het importeren van de taxatie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Importeren

Handtekening zetten

Op het moment dat het rapport is goedgekeurd door het NWWI,
hoef je alleen nog maar je handtekening te zetten. 

Dit zijn de instructies voor het zetten van de handtekening:
1. Kopieer de code vanuit de e-mail van het NWWI;
2. Open Taxatieweb. Als het goed is zie je bovenaan 'nieuwe
taxaties' en eronder 'ter ondertekening'. Hier moet het adres
tussenstaan. Aan de rechterkant zie je een blauwe button
'ondertekenen';
   - Kun je het adres niet vinden? Controleer dan of je instellingen op taXapi staan.
3. Klik op de button 'ondertekenen', plak de code in het
handtekeningenveld en vink het hokje aan. Klik vervolgens op
'ondertekenen';
4. De klant ontvangt via taXapi een e-mail met de melding dat het
rapport gereed is. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode
ontvangt de klant óf een iDeal betaallink óf direct het rapport,
indien er voor betaling via notaris of per factuur is gekozen.  



Ontkoppelen

Om een aanpassing te kunnen maken in een goedgekeurd rapport,
dient het rapport eerst ontkoppeld te worden. 

Dit zijn de instructies voor het ontkoppelen:
1. Log in bij Taxatieweb;
2. Klik linksboven op de drie streepjes;
3. Klik op ‘tools’ en daarna op ‘ontkoppelen’;
4. Zoek op het adres van de taxatie en klik deze aan;
5. Er verschijnt een invoerveld ‘reden van ontkoppelen’, vul hier in
waarom je het rapport wil ontkoppelen;
6. Die reden kun je kopiëren, zodat je die straks in taXapi bij nadere
mededelingen kunt plakken;
7. Klik onderin op de knop 'ontkoppelen';
8. Ga naar de betreffende taxatie in taXapi en klik op de actiebutton
(het witte rondje met drie puntjes, rechtsboven) en kies voor
'ververs NWWI status';
9. Hierna kun je het rapport weer vinden onder ‘validatie’ en een en
ander wijzigen. Vergeet niet de reden bij nadere mededelingen te
‘plakken’. Daarna kun je het rapport opnieuw insturen.

Bij taXapi kun je kiezen uit verschillende betaalmethodes. 
Zo kun je kiezen voor betaling via iDeal vooraf én achteraf, maar ook

voor betaling per factuur of via de notaris. 
 

Daarnaast is het mogelijk om de facturatie in eigen hand te houden óf
door ons te laten verzorgen. Wij maken dan de facturen voor je op en

zo bespaar jij nog meer tijd!
 

Benieuwd naar de mogelijkheden?  Kijk dan eens onder 
Mijn account > Financieel en selecteer jouw voorkeuren!

 

Betaalmethodes


