EEN TUSSENEVALUATIE 9 MAANDEN FAST:
een grote stap vooruit in de optimale klantreis
FAST faciliteert een efficiënt acceptatieproces dat is gericht op

kwaliteit en snelheid met klantvriendelijke en effectieve communicatie.
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De volgende

EFFICIËNTE
STAP IN FAST
• Introductie van het FlexFront Klantportaal • Het gemak van Compleet Dossier
Service • Het acceptatieproces van uw dossiers inzichtelijk via de FlexFront app
• FAST: het aantoonbaar beter doen voor uw klant

Klantportaal
Begin 2018 introduceerden wij het FAST systeem waarin
wij de hypotheekaanvraag voor uw klant efficiënt verwerken
tot een hypotheek.
Naast snelheid en efficiëntie is communicatie essentieel.
Daarom introduceren we deze maand twee innovaties
waarmee u de efficiëntie in uw adviespraktijk kunt vergroten.

Steeds meer consumenten zijn gewend om het

Uw klant wordt stap voor stap begeleid en op

of hypotheek zelf te regelen. Wij vinden dit een

ingeleverd. Voldoet een document nog niet helemaal

administratieve proces rondom een verzekering
goede ontwikkeling omdat het u de gelegenheid

geeft alle focus te richten op het inhoudelijk advies.
Uw klant zorgt vervolgens dat de benodigde

documenten op de juiste plek terechtkomen zodat

het acceptatieproces in gang kan worden gezet. Dit

de hoogte gehouden of het document correct is

aan de vereisten, dan begeleiden wij uw klant via een
duidelijke infotorial naar een succesvolle aanlevering.
In het klantportaal ziet uw klant bovendien in welk
stadium het acceptatieproces zich bevindt.

versnelt het proces en zorgt bovendien dat u efficiënt

Door deze duidelijke communicatie is uw klant

heeft FlexFront het klantportaal ontwikkeld.

onrust wordt weggenomen. In het klantportaal

te werk kunt gaan. Om in deze behoefte te voorzien

In het klantportaal uploadt uw klant alle documenten

die nodig zijn voor het verstrekken van de hypotheek.

Compleet Dossier Service

altijd volledig geïnformeerd waardoor eventuele
staan uw kantoorgegevens en de gegevens van de
dossierassistent duidelijk, per dossier, vermeld.

FlexFront distributie verzorgt sinds enkele jaren,

Service. U informeert uw klant over uw assistent op

piekperiodes en structurele samenwerkingen de

op met uw klant en begeleiden hem/haar in het

op uw verzoek, tijdens vakantie, ziekte of in

bemiddelingsactiviteiten in het hypotheekdossier.

afstand. Wij nemen vervolgens (telefonisch) contact
administratieve proces dat volgt na uw inhoudelijke

Onze Compleet Dossier Service bestaat uit

advies.

naast hypotheekexpertise ook een grote dosis

Onze Compleet Dossier Service staat uw klant

ervaart waar hij/zij blij van wordt. Natuurlijk uit uw

klant een adviesinhoudelijke vraag heeft, geven wij

een team met ervaren dossierassistenten, die

klantempathie bezitten waardoor uw klant een service
naam, u bent en blijft tenslotte de adviseur van uw

klant. Zodra u het rente-aanbod heeft besproken en
de klant heeft ondertekend, geeft u in FAST

aan of u gebruik wilt maken van de Compleet Dossier

De FlexFront app

gedurende dit proces met raad en daad bij. Zodra uw
dit door aan u. Zo doet iedereen waar hij het beste in
is. Voor een soepele en optimale klantervaring. Voor
deze service betaalt u € 175,- per dossier en is het
klantportaal beschikbaar voor uw klanten.

Uw dag is druk bezet. De agenda staat vol met

rente-aanbiedingen, stukkenlijsten,

klant. In de tussentijd worden de dossiers van uw

dossierfactuur én u krijgt een signaal

afspraken of u werkt aan het beste advies voor uw
andere klanten verwerkt bij de geldverstrekker en
natuurlijk blijft u graag op de hoogte. Het is vaak
onhandig dat u hiervoor moet inloggen in een

aanvraag volgsysteem. Daarom heeft FlexFront een

app ontwikkeld waarin u elke minuut van de dag de

status van uw dossiers kunt volgen op een simpele,

bindende offertes, onze

als een dossier finaal akkoord is. U

ziet in welke loyaliteitsklasse u zit en
krijgt inzicht in de facturen. Kortom;

het gehele administratieve proces is

binnen handbereik op uw smartphone.

pragmatische manier: via uw Smartphone!

U downloadt deze app in de Apple appstore en

In de app krijgt u inzicht in de status en de voortgang

activeren. U ontvangt deze vanaf het moment dat u

van uw lopende dossiers. U ontvangt berichten
en kunt hierop via uw telefoon een antwoord

retourneren. U kunt documenten bekijken zoals

u gebruikt uw FAST inloggegevens om de app te

een aanstelling heeft bij FlexFront Distributie. In een

volgende versie is de FlexFront app ook beschikbaar
in een Android variant.

