
Vastgoedbibliotheek

Alle webinars worden vanaf nu opgenomen en gepubliceerd in de vastgoedbibliotheek. Vanaf nu kan 
je deze bekijken wanneer het je past 

Digitaal tekenen compromis

Mogelijkheid volgorde te bepalen van ondertekening


Mogelijkheid tekenproces in te trekken


Mogelijkheid geldigheid van de tekenlink in te geven


Mogelijkheid instructiemail digitaal tekenen opnieuw te versturen


Contacten

Aanpassing/uitbreiding n.a.v. nieuwe vennootschapswet (1 mei 2019)


KBO-Search: overnemen rechtsvorm in contactfiche organisatie

Antiwitwas

Toevoeging functionaliteit indien jaarverslag 


Uitbreiding logboek bij screening transactie


Toevoeging historiek screening transactie


Uitbreiding logboek met extra logs m.b.t. de screening van de transactie

Compromis

Toevoegen van de Franstalige, Duitstalige en Engelstalige versies van de compromis Vlaanderen


Mogelijkheid om eigen standaard facultatieve bepalingen toe te voegen 


Toevoeging tooltips bij de verschillende contractclausules 


Optimalisatie door het niet-opnemen van niet-gekozen clausules in de gegenereerde compromis 
(stookolieattest, gezinswoning, …)


Mogelijkheid om de manueel ondertekende compromis op te laden


Nieuw



Verbeteringen

Acties op objecten en dossiers worden vanaf nu gegroepeerd onder 1 menu 


Toevoeging diverse placeholder afbeeldingen


Digitaal tekenen: betere visualisatie reden weigering digitaal tekenen door een partij


Opnemen tussentijdse statussen AntiWitwas screening op overzicht dossier


Logboek dossier: toevoegen extra logs bij archiveren en activeren dossiers


Compromis: melding dat er minimum 1 verkoper en 1 koper moet zijn bij digitaal tekenen

Fixes

Google chrome autocomplete plugin 


Clear classes/vertalingen bij nieuwe release


Stedenbouwkundige inlichtingen Gent en Kortrijk (bug betaling)

Fixes en verbeteringen

Documenten dossier

Mogelijkheid de geselecteerde documenten van een dossier te downloaden als zip bestand


Mogelijkheid uittreksel Vastgoedinfo-Vlaanderen te downloaden als één samenvattende pdf 

GIS-Viewer

Bij aanmaken objecten en dossiers: mogelijkheid van controle van de gevonden kadastrale sleutels 
op de GIS-Viewer


Toevoeging legende kaarten

Varia

Geactualiseerde versie van de gebruiksvoorwaarden, privacy policy en cookie beleid op de 
Instellingenpagina


Nieuw menu: status services, met een overzicht van alle externe services die niet beschikbaar zijn 


Toevoeging notificaties voor component Recht van voorkoop en Onroerend erfgoed
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