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1. Inleiding 

In dit document vindt u de releasenotes van NEXTassyst versie 4.04. 

 

Nieuwe functionaliteiten in deze versie zijn: 

• iDEAL functionaliteit bij declaraties 

• ECH 4.0 
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2. Dossiers 

2.1 Nieuw 

• iDEAL link kan verstuurd worden bij een declaratie. Zie aparte documentatie 

onder F1 in NEXTassyst genaamd "NEXTassyst iDEAL versie 12-2018". 
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3. Relaties 

3.1 Opgelost 

• Als via BRP een nieuw adres bekend is, wordt deze na het verwerken niet 

direct zichtbaar in het bewerk scherm van de relatie 

• Briefadres wordt als feitelijk adres verwerkt i.p.v. postadres 

• Huwelijksgoederenregister werd niet vooringevuld met gegevens client 
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4. Royementen 

4.1 Opgelost 

• KIK royementsakte wordt afgekeurd indien "de Staat" als hypotheeknemer 

opgenomen is. 

• KIK royementsakte volgorde scherm komt niet overeen met de volgorde van 

de volmachten in de KIK akte. 

• Zie ook ingeschreven royementsakte in het repertorium/wijzigen akte. 



 

 
 
 pagina 8 van 10  

5. Repertorium 

5.1 Opgelost 

• Zodra een KIK royementsakte is gekoppeld aan een repertoriumnummer kan 

deze daarna niet meer aangepast worden, opnieuw gegenereerd worden of 

loskoppelen (voordat de akte naar het CDR verstuurd wordt). 

 

Indien op "Akte maken/openen" geklikt wordt, zal de melding gegeven 

worden "Dit document heeft een repertorium nummer!. Doorgaan of Openen". 

 

 Bij de keuze "Doorgaan" kan de akte opnieuw aangemaakt worden op grond 

van de gekozen opties (openen, Aanmaken KIK akte, Aanmaken akte of 

Omzetten naar NIET-KIK akte). 

• Indien bij het inschrijven van een repertoriumregel handmatig de aktesoort 

wordt gekozen (bijvoorbeeld op levenstestament) en vervolgens de CLTR 

inschrijving wilt doen, dan wordt na het kiezen van de persoon het scherm 

getoond van CTR. Eerst moet de repertoriumregel opgeslagen worden, dan 

weer openen, en dan op het plusje klikken om CLTR toe te voegen. 

• Indien bij het inschrijven per abuis een waarnemer wordt geselecteerd, kan 

dit veld niet ongedaan gemaakt worden door leeg veld te kiezen. 
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6. Taken 

6.1 Opgelost 

• Overlijdensmelding 

 Taken overlijdensmeldingen worden niet afgehandeld bijvoorbeeld bij doc 

direct aanvragen. 



 

 
 
 pagina 10 van 10  

7. ECH 

Het is te adviseren om bij lopende ECH zaken in het desbetreffende dossier te 

klikken op "ECH overzicht" | "Overnemen". 

Op deze wijze wordt de ECH passeerzaak geconverteerd naar ECH 4.0 

7.1 Nieuw 

• Gedelegeerd werken. 

• Versturen BVI gegevens, akte-afschrift en notarisverklaring in één keer 

(=passeerbevestiging). 

• Weergave "Home" | "ECH" | tabblad "Passeergegevens" aangevuld met icoon 

"groen vinkje" (=passeerzaak compleet) en "geel sterretje" (=passeerzaak 

incompleet). 

• Weergave "Dossier" | "Algemeen" | "ECH hypotheken" bij een gekoppelde 

passeerzaak. 

• Mogelijkheid tot het annuleren van de "Passeerdatum". 

• Mogelijkheid bij het versturen van de "Passeerdatum" ook concept 

hypotheekakte mee te sturen. 

• Bij "Specifiek bedrag nodig" mogelijkheid tot invullen "Eigen middelen klant". 

• Bedragen "Hoofdsom", "Inschrijvingsbedrag" en "Rang" zijn niet aanpasbaar 

in NEXTassyst. Indien niet correct dient er een wijzigingsverzoek verstuurd 

worden. Vervolgens kan met "ECH overzicht" | "Overnemen" de correctie 

overgenomen worden in NEXTassyst. 

 


