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mijnDigimap 

Wachtwoord vergeten 
De functionaliteit “wachtwoord vergeten” bij mijnDigimap is aangepast. De klant moet vanaf nu 

eenmaal het e-mail adres invullen en ontvangt dan een aangepaste e-mail met de volgende tekst: 

U ontvangt deze e-mail, omdat u op ‘Wachtwoord vergeten?’ hebt geklikt. Met onderstaande link kunt 

u een nieuw wachtwoord instellen. 

Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. 

Heeft u niet om een wachtwoordwijziging gevraagd, dan kun u deze e-mail negeren. 

Met vriendelijke groet, 

[uw (bedrijfs)naam] 

HDN 

HDN updates 
Faster Forward Elements is geüpdated naar de laatste HDN standaard, versie 16. Dit geldt voor 

onderstaande berichtsoorten: 

 OX  

 DA  

 SX  

 DX  

 AX  

 LX  

 KX  

Het veld “AanlevermomentType” is toegevoegd aan het HDN DA bericht. Dit kan een van de volgende 

vier opties zijn: 

 Voor indicatief rentevoorstel 

 Voor bindende offerte 

 Na bindende offerte en voor passeren 

 Na passeren 

 

Het “aanlevermoment” is terug te vinden in de HDN inbox. Als een HDN DA bericht binnenkomt en 

verwerkt is kun je met het “vergrootglas“ icoon de waarde zien in de pop-up.  



    

Releasenotes HDN update en meer  4 

 

Software mag geen tussenpersoon gegevens meer aanpassen 
Vanwege de Mortgage Credit Directive (MCD) mag de software (Faster Forward Elements) de 

gegevens van de partij die contact heeft met de eindconsument niet meer aanpassen. De gegevens 

van de partij waar de eindconsument contact mee heeft gehad moet altijd terug te vinden zijn in het 

HDN AX (aanvraag) bericht ongeacht hoeveel partijen het bericht al doorgestuurd hebben. 

Update op 11 oktober 

In overleg met HDN en verschillende maatschappijen hebben we besloten de overgang naar 

bovenstaande situatie makkelijker te maken voor u als adviseur en gebruiker van Faster Forward 

Elements. 

Werkt u binnen Elements met 1 HDN certificaat? 

U kunt vanaf versie 16 (aanstaande zaterdag 15 oktober) op dezelfde manier blijven werken. Wij 

vullen uw kantoor gegevens aan zoals wij deden vóór 15 oktober vanuit de Faster Forward Elements. 

Op deze manier staat voor de MCD uw tussenpersoon gegevens altijd correct in het aanvraag bericht.  

Werkt u met meerdere HDN certificaten binnen Elements? 

Per 15 oktober blijft u volgens uw eigen werkwijze HDN berichten versturen. Uiteraard is dit wél 

volgens de nieuwe HDN (16) standaard. We zullen u daarna helpen om over te gaan naar de nieuwe 

situatie (waarbij u voldoet aan de MCD). 

U ontvangt hierover meer informatie 

Twijfelt u in welke categorie u behoort, neem dan telefonisch contact op met onze support afdeling 

(0164-271281) 

Belangrijk is dat uw kantoor- en adviseursgegevens de komende tijd juist ingevuld worden in het 

adviespakket. Hoe dit ingevuld moet worden kunt u bij de leverancier van uw adviespakket navragen. 
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Workflow laten reageren op statusberichten bij Documentenberichten 
HDN versie 16 ondersteund vanaf 15 oktober SX berichten als reactie op DX 

berichten. Uw workflows in Elements kunnen nu zo ingericht worden dat ze reageren op deze 

statusberichten (SX). 

Interesse? Stuur een e-mail met als onderwerp “workflow reageren op statusberichten” naar 

opdrachten@fasterforward.nl 

Let op: Nog niet alle maatschappijen nemen dit direct in gebruik.  

Lead Inbox 
In de leadinbox is het veld “Aanbrenger (Organisatie)” toegevoegd. De aanbrenger kan nu worden 

meegegeven via de leadinbox webservice. De documentatie hierover is terug te vinden op 

api.fasterforward.nl 

 

mailto:opdrachten@fasterforward.nl
http://api.fasterforward.nl/

