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1. KOPPELEN BVI  AAN REPERTORIUM 

Het ontvangen "bewijs van inschrijving" (BVI) van het Kadaster kan verwerkt worden in NEXTassyst 
zodat de inschrijvingsgegevens overgenomen worden in het repertorium. 
Het op deze manier verwerken van de kadastergegevens voorkomt fouten. 
 

 
 
Mocht er niet gekozen worden voor onderstaande stappen, dan kunnen de gegevens van de 
inschrijving bij het Kadaster vastgelegd worden d.m.v. het "groene plusje" 
 
Stappen voor het koppelen BVI: 
• De akte moet ingeschreven zijn in het repertorium. 
• Zoek het desbetreffende dossier op. 
• Ga naar de subfunctie "Documenten". 
• Welke categorie in de boomstructuur geselecteerd is, maakt niet uit voor de verwerking. 
• Versleep het originele bestand (BVI) vanuit Outlook naar het overzichtsgedeelte van de 

documenten. 
 

  
 
• Het onderstaande pop-up scherm wordt getoond waarbij de map "Digitaal" geselecteerd staat. 
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• Eventueel mag een submap geselecteerd worden onder de map "Digitaal" maar geen andere 
map zoals "Onderhands" of "Diversen". 

• Standaard zal het bestand opgeslagen worden in de dossiermap. In het rechterscherm mag bij 
"Opslaan in Folder" eventueel een map geselecteerd worden waar het bestand opgeslagen 
gaat worden. 

• Kies voor "Kopiëren". 
• Het document is opgeslagen onder "Digitaal". 
• Pas eventueel de bestandsnaam aan door middel van de rechtermuis met de keuze 

"Eigenschappen". 
• Ken vervolgens in de kolom "Soort" de soort "BVI" toe. 
 
  

 

• Klik vervolgens in de boomstructuur op "Notariële stukken". 
• Klik op het desbetreffende "Repertoriumnummer". 
 

  
 
• In bovengenoemde schermafdruk is dit repertoriumnummer "544". 
• Het repertorium wordt geactiveerd. 
• Klik vervolgens rechts onderin op het "Groene plusje" bij documenten. 
 

  
• De digitale documenten uit het desbetreffende dossier worden getoond. 
• Zoek het BVI bestand op. 
• Klik op het "Groene vinkje" om het document toe te voegen. 
• Bij de melding "Gegevens overnemen" kiezen voor "Ja". 
• De inschrijvingsgegevens worden overgenomen en terug te vinden onder het tabblad 

"Kadaster". 
 

  
 
• In het repertorium is naast de akte ook het BVI bestand gekoppeld onder "Documenten".  


