Advies
VIP (Voorwaarden Info Programma)
Uitgebreide overzichten van productvoorwaarden maken en vergelijken
VIP staat voor Voorwaarden Info Programma. Met VIP kunt u als adviseur voor alle met Welke samenwerkende
geldverstrekkers en hun producten, de voorwaarden op meer dan 80 verschillende onderdelen vergelijken.
Binnen een paar seconden heeft u een uitgebreid overzicht van de voorwaarden, voor alle geldverstrekkers en alle
producten. U heeft via ons Extranet toegang tot VIP.
Producten en vragen vergelijken
Op de startpagina bepaalt u uw insteek: wilt u producten vergelijken of is de klantvraag uw uitgangspunt?
Wilt u producten vergelijken, dan klikt u op ‘Producten vergelijken’ in het menu. Vervolgens kiest u door middel
van het scroll-menu één van de producten van de geldverstrekkers. U kunt u tot vier producten in één overzicht
eenvoudig op voorwaarden vergelijken. Wanneer u gaat afdrukken of opslaan, kiest u zelf wat nodig is voor uw
advies met de functies ‘Allemaal aanvinken’, ‘Vink de verschillen aan’ of ‘Vink de overeenkomsten aan’.
Met printen en opslaan legt u de data vast waarop het advies is gemaakt. Dit is belangrijk voor de verplichte
dossiervorming en de reproduceerbaarheid van het advies. U kunt dit overzicht ook aan uw klant tonen.
U kunt met VIP ook vanuit de klantvraag exact de producten kiezen die bij de klant z’n wensen passen. Met een
scroll-menu selecteert u een vraag. U kunt tot vier vragen per overzicht met elkaar vergelijken. Ook hier kunt u
aangeven welke antwoorden u bij het printen of opslaan mee wilt nemen.
Binnen VIP kunt u naast het zoeken op product of klantvraag ook zoeken op categorie of woord.
Actueel
VIP is web-based en dat betekent dat u real-time de actuele voorwaarden heeft. Nieuwe productintroducties,
wijzigingen in het bestaande palet en de toevoeging van nieuwe business partners worden aangepast en actief
gezet. Zo beschikt u over de meest actuele voorwaarden.
Met de RenteVergelijker bieden wij u de ondersteuning om te zoeken op de laagste rente. Met VIP kunt u
vervolgens de top 3 laagste rentes ook nog eens vergelijken op voorwaarden. Hiermee kunt u snel en eenvoudig
uw hypotheekadvies goed en gedetailleerd te onderbouwen.
Suggestie vragen
Heeft u een suggestie voor een vraag? Wij horen het graag van u. Mail hiervoor naar informatie@welkefd.nl.
Welke heeft nog veel meer doordachte tools en intelligente oplossingen die uw vak een stuk eenvoudiger maken.
Een van onze accountmanagers komt graag langs om u er meer over te vertellen. Een afspraak maken is zo gebeurd.

