Gebruikershandleiding Mijn W|VDB App
Wist u dat onze online omgeving ook toegankelijk is vanaf uw mobiel?
In de Mijn W|VDB app kunt u gemakkelijk en snel uw dossier inzien, specifieke documenten bekijken
en deze eventueel opslaan of openen in andere apps. U deelt uw bestanden zoals facturen en
contracten met ons door er een foto van te maken of ze te uploaden vanaf je telefoon.
U keurt ook in een paar seconden documenten als belastingaangiften en jaarstukken goed. Deze
documenten kunnen daarna eventueel direct worden verstuurd naar bijvoorbeeld de Belastingdienst
of Kamer van Koophandel.

Downloaden in installeren
-

Ga naar de Apple App Store of Google Play Store en zoek naar Mijn WVDB.
Download en installeer de Mijn WVDB app.
Open de Mijn WVDB app.

Activeren en inloggen Mijn W|VDB app
-

-

Activeer uw Mijn W|VDB door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.
Klik vervolgens op ‘activeren’.
U ontvangt een sms code op de app te activeren.

De app zal hierna meerder opties aanbieden voor het instellen van een vingerafdruk/Face ID
en het instellen van notificaties.

Inzien en accorderen
-

U komt nu automatisch in het tabblad ‘Acties’ van de Mijn W|VDB app.
In dit tabblad vindt u een overzicht van de documenten die voor u ter accordering staan.
− Klik op een document om deze in te zien en te accorderen.
− Lees het document en de bijlage(n) door en klik vervolgens op ‘Akkoord’ of ‘Afkeuren’.
− Vul vervolgens de vaststelling van het document in en klik op ‘Volgende’.
− Bevestig de accordering door de SMS-code over te typen.
− U ontvangt een bevestiging van het de accorderen document.
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Uploaden
-

In het tabblad ‘Acties’ heeft u de mogelijkheid documenten de uploaden vanaf uw telefoon.

Dossier
−
−

Onderin de Mijn W|VDB app kunt u kiezen voor het tabblad ‘Dossier’ om de beschikbare
dossiers te tonen.
Selecteer het gewenste dossier en open het gewenste document.

Contact
−

Heeft u vragen over het gebruiken van de Mijn W|VDB app. Ga dan naar het tabblad
‘Contact’ en neem gerust contact op met één van onze medewerkers.

