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1) Maak een gebruiker aan 
 

Klik onder Fabio op “maak hier een gebruiker aan”.  
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2) Maak een account aan 
 

Vul je voornaam, naam en e-mail adres in. Kies nadien een wachtwoord en klik op registreer.  

 

 

In de inbox van jouw e-mail account zal je de registratie moeten bevestigen. Nadien kan je inloggen. 

Zie inloggen. Bericht in jouw e-mail inbox:  
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3) Hoe inloggen op een bestaande account  
 

Vul je e-mailadres en wachtwoord in en klik op login. 
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4) Stel een nieuw wachtwoord in 
 

Ga naar mijn profiel via het tandwieltje op de hoofdpagina.  

 

 

Geef jouw oud wachtwoord in. 

Kies een nieuw wachtwoord, herhaal het nieuwe wachtwoord en klik op wijzig. 
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5) Wat is de werkwijze rond een nieuw wachtwoord?  
 

Zie wachtwoord instellen.  
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6) Het financieel expert abonnement activeren 
 

Om ervoor te zorgen dat jouw klanten jou als makelaar kunnen aanduiden, dien je een abonnement 

te activeren. 

Ga naar de website van mijn financiële foto en kies voor abonnementen. 

 

 

 

Kies het abonnement ‘financieel expert’. 

 

 

Je komt nu op de uitcheck pagina terecht en kiest voor inschrijven op het abonnement ‘financieel 

expert’.   
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Kies nadien voor ‘aanmelden met e-mail’. 

 

Vul dezelfde login gegevens in als degene die je gebruikt voor het gebruiken van de applicatie en klik 

op inschrijven.  
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Je zal nu doorgestuurd worden naar de betaalpagina. 

Kies de gewenste, veilige betaalmethode en voer de betaling uit. 

 

 

Na betaling zal je abonnement geactiveerd worden. 
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7) Vul jouw persoonsgegevens in 
 

Ga op de hoofdpagina naar mijn gegevens en kies voor mijn persoonsgegevens. 

 

 

Vul jouw persoonsgegevens volledig in en klik op opslaan.  
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! Tips van Fabio !  

Jouw identiteitskaartnummer vind je terug op de voorzijde van je EID. 

Jouw rijksregisternummer vind je terug op de achterzijde van je EID. 

Voor het bepalen van je burgerlijke staat, kan je kiezen uit volgende mogelijkheden:  

Gehuwd – ongehuwd – samenwonend – weduw(e)naar - gescheiden 

Voor het bepalen van het huwelijksstelsel, kies je uit volgende mogelijkheden: 

Wettelijk stelsel – scheiding van goederen – algehele gemeenschap  
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8) Overzicht van jouw klanten 
 

Ga op de hoofdpagina naar mijn klanten. 

Hier zie je een overzicht van jouw klanten. 

Dit zijn gebruikers van de Financiële foto die jou als makelaar hebben aangeduid. 
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9) De gegevens van een klant  
 

Je kan de gegevens van een klant bekijken door in het overzicht te klikken op de gewenste klant. 

Klik vervolgens op bekijk gegevens om alle ingevulde gegevens van deze klant te zien. 

 

 

Je kan nu alle gegevens van deze klant per categorie bekijken en eventueel aanpassen, wanneer de 

klant jouw schrijfrechten heeft gegeven. 

Voor het verkrijgen van schrijfrechten van een klant: zie apart hoofdstuk.   
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10) De financiële foto van een klant  
 

Je kan de financiële foto van een klant bekijken door in het overzicht te klikken op de gewenste klant. 

Klik vervolgens op bekijk foto om de financiële foto van deze klant te zien. 

 

 

 

In het eerste tabblad wordt nu de volledige financiële foto van jouw klant weergegeven.  
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11) Het rapport inkomsten & lasten van een klant  
 

Je kan het rapport inkomsten & lasten van een klant bekijken door in het overzicht te klikken op de 

gewenste klant. 

Klik vervolgens op bekijk foto om het rapport inkomsten & lasten van deze klant te zien. 

 

 

In het tweede tabblad wordt nu het rapport inkomsten & lasten van jouw klant weergegeven. 

 

 

In dit rapport kan je meevolgen hoe de inkomsten en de vaste kosten van jouw klant in de toekomst 

zullen evolueren.  

Bovendien geeft het een duidelijk overzicht van het resterend inkomen en de verhouding tussen de 

kredietlasten en inkomsten van jouw klant, vandaag en in de toekomst.  

Je krijgt dit overzicht zowel in tabelvorm.  

 

Als in een overzichtelijke grafiek. 
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12) Simulaties voor een klant  
 

In deze applicatie kan je simulaties voor een klant toevoegen. 

Klik hiervoor in het overzicht de gewenste klant aan waarvoor je een simulatie wenst te maken. 

Kies dan voor maak simulaties. 

 

Kies voor nieuwe simulatie, geef de simulatie een naam en klik op maak aan.  

 

 

 

Je kan nu starten met jouw simulatie door het invullen van de tabel. 
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Vul de gegevens in waarvoor je een simulatie wil maken. 

Klik op opslaan en je zal een overzicht krijgen van de gemaakte simulatie. 

Dit zowel in tabelvorm. 

 

Als in grafiekvorm. 

 

 

Hiermee geef je de klant een duidelijk beeld van het resultaat van een financiële aanpassing / 

inspanning. 
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Een simulatie bewerken. 
 

Je kan een simulatie aanpassen door onderaan een simulatie te klikken op bewerk simulatie.  

 

 

Vergeet nadien niet op te slaan. 

 

Een simulatie verwijderen. 
 

Een simulatie kan je verwijderen door in de simulatie te klikken op het vuilnisbakje. 
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13) De gegevens aanpassen van jouw klant  
 

Wanneer jouw klant jou schrijfrechten heeft gegeven, dan kan je zijn/haar gegevens aanpassen. 

Klik bij mijn klanten de gewenste klant aan en kies voor bekijk gegevens. 

 

 

Je komt terecht in de gegevens van jouw klant die je nu kan aanpassen. 

 

 

Kies de categorie waar je een aanpassing wenst te doen, maak de aanpassing en sla deze op. 

 

 

 

Voorbeeld 

De forfaitaire onkosten van jouw klant zijn gewijzigd. 

Ga naar mijn inkomsten en kies bij forfaitaire onkosten voor bewerk. 
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 Pas het bedrag aan en klik op opslaan. 
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14) Ik kan de gegevens van mijn klant niet aanpassen  
 

Dit betekent dat jouw klant jou enkel leesrechten en geen schrijfrechten heeft gegeven. 

Jouw klant zal jou schrijfrechten moeten geven. 

Jouw klant gaat hiervoor in zijn financiële foto naar mijn gegevens delen.  

Rechts naast de makelaar die hij heeft gekozen, dient jouw klant het potlood aan te duiden. 

Zo krijg jij, als makelaar, ook schrijfrechten in de financiële foto van jouw klant. 
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