PLAATS UW GEMEENTE DIGITAAL OP DE KAART!
ONTDEK WAT
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DE BURGER VRAAGT
HET UITTREKSEL AAN
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BEHANDELAAR
VAN HET
DOCUMENT
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Stuur uw document
naar de Verifieer®
printer. Deze printer
zet het document
om in PDF-formaat
& laadt het op in
Verifieer®.
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ANDERE BACKOFFICE
SOFTWARE

AMBTENAAR

U kan rechtstreeks een PDF-document opladen
in de Verifieer® applicatie of andere applicaties
kunnen via onze API de PDF- documenten opladen.
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ONDERTEKENAAR(S)
VAN HET
DOCUMENT

4

BESTEMMELING(EN)
VAN HET
DOCUMENT

DIGITAAL
ONDERTEKEND
DOCUMENT

De ondertekenaars tekenen met
hun eID. De bestemmeling wordt
verwittigd per e-mail dat hij/zij het
document online kan ophalen.

CHECK OP VERIFIEER.BE DE UNIEKE CODE
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ZONDER VERIFIEER

MET VERIFIEER

In het kader van sommige procedures,
bijvoorbeeld voor de uitbetaling van
pensioenen of verzekeringen, kan
gevraagd worden een bewijs van
leven te verstrekken. De burger neemt
speciaal een halve dag vrijaf om in het
gemeentehuis zijn document op te
vragen en af te halen.

Verifieer: Uw burger stelt telefonisch zijn
vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past,
het document digitaal aan via mail of via uw
website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.
U maakt het bewijs, drukt af naar de Verifieer®printer en ondertekent het met uw eID.
De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink
naar het bewijs op de beveiligde Verifieer®-site

COMMUNICATIE TIPS
✔ Plaats een verifieer-balk op uw website
zodat burgers en externe partijen de
documenten aan de hand van de code
kunnen controleren op authenticiteit
✔ Heeft u nog geen infofolders? Vraag ze aan
en leg ze binnen handbereik aan uw loket of
deel ze uit aan uw burgers
✔ Hang de gepersonaliseerde affiches op in
uw gemeentehuis
✔ Maak de verifieerservice bekend bij uw
burgers door de kant-en-klare artikelen te
publiceren in uw infoblad

VRAAG GERUST AAN UW
ACCOUNTMANAGER MEER INFO
Vanden Broele Productions
Lieven Bauwensstraat 33 | 8200 Brugge
+32 050 45 61 77
www.verifieer.be
productions@vandenbroele.be

ONZE HELPDESK
STAAT ALTIJD
KLAAR! 050 45 61 90

Kijk
naar meer
cases op
digitaalondertekenen.be

