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BSN dient altijd te worden doorgehaald
BSN staat op onder andere de volgende documenten: Legitimatiebewijzen,
loonstroken, aangiften, aanslagen, pensioenoverzichten, UWV documten,
Jaaropgaven, DUO documenten.
Bij geldverstrekkers welke met Skydoo werken (Aegon, BLG en NN), mag er niets
van het BSN zichtbaar zijn. Ook niet bijvoorbeeld de laatste 3 cijfers (zoals vaak
op loonstroken staat vermeld)
Let erop dat wanneer je digitaal BSN doorhaalt, de doorhaling niet meer te
verplaatsen is

Het nieuwe model werkgeversverklaring wordt alleen nog maar geaccepteerd
Indien op een werkgeversverklaring voor een contract bepaalde tijd bij de verklaring
voortzetting dienstverband wordt aangegeven dat een contract voor bepaalde tijd
wordt verlengd, dan wordt het inkomen als flex inkomen beoordeeld en dienen
tevens jaaropgaven en een kopie arbeidscontract te worden aangeleverd
Let op bij ondertekening werkgeversverklaring dat de naam ondertekenaar er altijd
op moet staan, ook al is de verificatie ingevuld. 

De geldigheid van inkomensstukken zoals werkgeversverklaringen, loonstroken en
overzichten van www.mijnpensioenoverzicht.nl is 8 weken (Lloyds en BLG 3
maanden)
Taxatierapporten dienen volledig, inclusief bijlagen, te worden geupload
Dossiers bij Attens en Syntrus: de gewaarmerkte kopie van het legitimatiebewijs
wordt 2x opgevraagd. Voor het beoordelen van het dossier dient het de 1e keer
te worden aangeleverd (zonder BSN). Nadat het bindend aanbod is uitgebracht,
dient de gewaarmerkte kopie opnieuw te worden aangeleverd, nu met BSN. Ook
het stuk getekende bindende offerte wordt al op voorhand door hen opengezet. 
Formulieren mogen niet meer muteerbaar zijn als ze worden geupload, je kunt ze
eerst als PDF printen en vervolgens uploaden (denk hierbij aan Corona
formulieren, klant formulieren, werkgeversverklaringen etc). 
Digitaal ondertekenen is mogelijk. Op extranet vind je een overzicht per
geldverstrekker. Bij Florius is alleen ondertekenen via Evidos mogelijk. 
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Dienen apart te worden ingescand en gewaarmerkt. Kopieën waarop twee
legitimatiebewijzen samen zijn ingescand en gewaarmerkt worden door veel
geldverstrekkers (systeemtechnisch) afgewezen
Graag op dezelfde wijze laten waarmerken door iedereen


