U bent makelaar of verzekeraar?

Vandaag gebeurt 1 inschrijving op 2 via internet!
U kan dit ook! Wacht niet langer om zelf de voertuigen van uw klanten in te schrijven!
Dankzij de inschrijving via internet worden uw klanten onmiddellijk geholpen zonder nutteloos te wachten
en zonder verplaatsing naar de loketten van de DIV.
Wat houdt de inschrijving via internet in?
DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) heeft een informaticatoepassing ontwikkeld, "WebDIV", die het de
verzekeraars mogelijk maakt om zelf de voertuigen van hun klanten via internet in te schrijven. De
gegevens op het inschrijvingsformulier worden achtereenvolgens ingevoerd en automatisch door de
toepassing gecontroleerd. De inschrijving is dan gevalideerd.
De DIV kan dan onmiddellijk de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs naar de woonplaats van uw klant
versturen.
Is het gemakkelijk om voertuigen in te schrijven via internet?
Deze toepassing is zeer eenvoudig aangezien het volstaat de gegevens opgenomen op het
inschrijvingsformulier in te vullen in de velden op het scherm.
Bovendien kunt u in geval van twijfel beroep doen op de hulp van WebDIV.
Hoe kan men zich inschrijven via het Internet?
Als makelaar of verzekeringsagent moet u één van deze 2 partners van DIV contacteren: Portima,
Inmotiv.
Onze partners
Opgelet!
Bepaalde websites maken gebruik van de naam WebDIV om zuiver commerciële belangen te promoten,
zoals het aanmaken van reproducties van de voorste kentekenplaat. Deze websites kunnen tot verwarring
leiden, zeker wanneer zij zich al dan niet exclusief richten tot verzekeringsmaatschappijen, agenten en
makelaars. Daarom herinnert de DIV eraan dat de enige informaticatoegang voor de toepassing WebDIV
gebeurt in samenwerking met de websites www.portima en www.brokersconnect.be of door rechtsreeks
een protocol te ondertekenen met het DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
De andere sites die de naam WebDIV , vaak onder licht gewijzigde vorm, vermelden hebben niets te
maken met de internet applicatie voor de inschrijving van voertuigen via internet.
Hierna de lijst van partners van WebDIV :
Amma , Belgacom, Corona, Belfius, d'Ieteren leasing, Ethias, Fédérale Assurance,
Fortis Insurance, Generali, Inmotiv (Lease Connect), LAPDVV, Partners Assurances, Federale
Politie , Portima, PSA Finances Belux, Touring Assurances, Zurich Insurance

