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HDN  

DA/DX versie 15.2 
HDN introduceert wederom een nieuw schema voor DA/DX berichten, namelijk versie 15.2. Uw 

Faster Forward Elements omgeving wordt overeenkomstig hierop aangepast.  

Consumptief Krediet productkaart aangepast 

Wijzigingen in CK Kaart 
Door het verwerken van de KX berichten vanuit adviespakketten is de werkwijze met betrekking tot 

consumptief krediet in Faster Forward Elements veranderd. Dit, in combinatie met het feit dat de 

kaart verouderd was, zorgt ervoor dat we deze kaart hebben aangepast. 

Let op: de wijzigingen waarbij een veld uit de kaart verwijderd wordt, zal de huidige inhoud van het 

veld opgenomen worden in een registratie die tijdens de release wordt aangemaakt. Hierdoor raakt 

de data niet verloren. Voor alle nieuwe velden zijn tags aangemaakt. 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de CK Kaart: 

Aanvraag verzonden 

In het linkerdeel van de kaart is het verplichte veld “datum aanvraag” hernoemd naar “aanvraag 

verzonden”. Onder het kopje “datums” was reeds het veld “aanvraag verzonden” als niet verplicht 

veld aanwezig. 

Het veld is vervangen door “Akkoord bank”. Dit veld is leeggemaakt en de huidige waarde uit dit 

veld wordt opgenomen in de registratie onder het product. 

Blokkade 

In het rechterdeel onder het kopje “krediet” is het bedragveld achter “blokkade” aangepast naar 

een Ja/Nee veld. De oude waarde uit dit veld is opgenomen in de registratie onder het product. 

Indien het bedrag ongelijk is aan “0,00” dan wordt de waarde op “Ja” gezet. 

Bronvermelding 

Dit veld had een groene weergave, maar is niet verplicht. Daarom wordt het veld nu niet meer 

groen weergegeven.  

Contract aangemaakt 

Onder het kopje “datums” stond het niet verplichte veld “contract aangemaakt”. Door de nieuwe 

werkwijze van de KX berichten wordt het contract niet meer in Elements aangemaakt, maar komt 

dit binnen via HDN en is dit veld niet meer nodig.  

Dit veld is vervangen door “contract ontvangen”, deze is altijd leeg. De huidige waarde uit het veld 

“contract aangemaakt” wordt opgeslagen in de registratie van het product. 
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Contract verzonden 

Onder het kopje “datums” is het veld “contract verzonden” hernoemd naar “contract verzonden 

naar klant” zodat dit beter aansluit bij het nieuwe proces.  

Foutmelding  

Bij het opslaan van een niet volledige ingevulde kaart gaf Faster Forward Elements een foutmelding 

en werden de vinkjes bij het veld “aanvrager” en “eerste aanvrager” weggehaald. 

Hierdoor moesten de aanvragers opnieuw aangegeven wordt, dit was inefficiënt en foutgevoelig en 

dit is nu verholpen. 

IBAN 

In het rechterdeel onder het kopje “uitbetaling” is het veld “IBAN” niet meer verplicht 

Ingangsdatum 

Het verplichte veld “ingangsdatum” in het linkerdeel van de kaart is hernoemd naar 

“uitbetalingsdatum”. In het rechterdeel was reeds een veld aanwezig genaamd 

“uitbetalingsdatum”, dit was dubbelop. Hierdoor is dit weggehaald in het rechterdeel. De inhoud 

van dit veld (die in theorie gelijk is aan de datum in het veld van het linkerdeel) is opgenomen in de 

registratie onder het product.  

Klantprofiel 

In het linkerdeel van de kaart onder het kopje “gegevens aanvraag” is het veld “klantprofiel” 

weggehaald. Dit veld was niet maatschappij specifiek en daardoor niet goed te gebruiken. De 

huidige waarde is opgenomen in de registratie onder het product. 

Offertenummer 

Zowel in het linkerdeel van de kaart het “offertenummer” als in het rechterdeel van de kaart het 

“contractnummer” worden overgenomen vanuit het binnengekomen KX en OX bericht. Wanneer 

een van de twee velden wordt aangepast, zal het andere veld mee veranderen. Dit is wanneer een 

van de velden leeg is of deze gelijk zijn aan elkaar. 

Overige producten 

Onder het CK product was voor het aanvragen van bijproducten via FDN/MMP een extra tabblad 

aangemaakt dit is komen te vervallen. Op dit tabblad was geen data opgeslagen en dit heeft 

hierdoor geen gevolg voor uw gegevens. 

Tarief 

In het rechterdeel van de kaart is onder “productgroep” en “product” het veld “tarief” toegevoegd. 

De waarde hiervan wordt overgenomen uit het KX bericht. De codes in deze lijst zijn te beheren in 

de module Producten bij “onderhoud productcodes”- “code manager”- “hdnprovisiemijcode”.  
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Totale verzekerde premie 

In het rechterdeel onder het kopje “krediet” was het mogelijk om uit de bijproducten de totaal 

verzekerde premie op te halen. Dit veld is overbodig geworden door het wegvallen van dit tabblad 

en is verwijderd. De huidige waarde is opgenomen in de registratie onder het product. 

Verrichtingen fee 

In het rechterdeel onder het kopje “overige” is “verrichtingen fee” verwijderd. De huidige waarde is 

overgenomen in de registratie onder het product.  

Vervaldatum contract 

Het datumveld “vervaldatum contract” is verplaatst van het rechterdeel naar het linkerdeel onder 

het kopje “datums”. De inhoud van deze waarde is mee overgenomen.  

Zero product 

In het rechterdeel onder het kopje “algemeen” is het vinkje “zero product” verwijderd. De huidige 

waarde is overgenomen in de registratie onder het product. 


