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Portaal Fast
Voor het indienen van aanvragen en het completeren van dossiers maken we gebruik van het portaal van BCM
Global: Fast. Via BCM Global heb je de beschikking gekregen over een inlog. Samen met de aanstelling bij
SolidBriQ geeft je dit toegang om via Fast aanvragen te kunnen indienen en dossiers te completeren.
De URL naar dit portaal is: https://app.bcmglobal.nl/auth
Wanneer je bent ingelogd in het portaal zie je een blauw menu aan de linkerkant. Middels de streepjes naast het
logo van BCM Global kan het menu in en uit worden geklapt. Bij het uitklappen van het menu verschijnt de
tekstuele omschrijving van de icoontjes. Standaard worden alleen de iconen getoond.
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Aanmaken nieuwe aanvraag
Om een nieuwe aanvraag te starten klik je op menu item
Aan de rechterkant van het scherm verschijnt dan een blauwe knop nieuwe aanvraag. Door hier op te klikken,
opent het aanvraagscherm. Het scherm wat je dan ziet is het tabblad overzicht.
De aanvraagmodule beschikt niet over een validatie systeem. Dat betekend dat de aanvraagmodule alleen
controleert of de aanvraag volledig is, maar niet of de aanvraag op basis van de ingevoerde data ook
daadwerkelijk zou kunnen passen.

Tabblad Overzicht
Op deze pagina is een samenvatting terug te vinden van de data die is ingevuld. Ook kan er op deze pagina data
worden toegevoegd door op de knop “nieuwe toevoegen” te klikken.
Bovenin de pagina zijn de verschillende tabbladen terug te vinden die allen moeten worden doorlopen om een
volledige aanvraag te genereren.
De gegevens in het blokje Adviseur zullen altijd automatisch worden gevuld met de juiste gegevens van de
adviseur.

Handleiding Fast

22/4/2021

4 / 15

Tabblad Aanvragers
Op tabblad aanvragers kunnen de detailgegevens van de betrokken aanvragers worden ingevuld. Nadat een
aanvrager volledig is opgevoerd en opgeslagen, kan er een 2e aanvrager worden toegevoegd of kan er een
aandeelhouder aan een onderneming worden gekoppeld. Voor een natuurlijk persoon en een onderneming
gelden andere detailvelden. Het is mogelijk om een combinatie van verschillende typen hypotheekgevers in 1
aanvraag op te voeren.
Natuurlijk persoon opvoeren als aanvrager

Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Type hypotheekgever
Geslacht
Initialen
Geboortenaam
Familienaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoontype
Telefoonnummer
Hoofdelijk aansprakelijk
Straat, huisnummer, postcode,
woonplaats

Land belastingplicht
E-mailtype
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Kies hier voor natuurlijk persoon
Kies hier voor het juiste geslacht
Voorletters van aanvrager
Achternaam bij geboorte
Huidige achternaam
Geboortedatum aanvrager
Vul hier de nationaliteit van de aanvrager in
Vul hier het type telefoonnummer wat het veld daaronder wordt opgevoerd
Vul hier een bestaand en correct telefoonnummer in zonder tussenstreepje
Deze dient op ja te staan
Vul hier het woonadres van de aanvrager in. Let op het is niet mogelijk om hier
een buitenlands adres op te voeren omdat het postcodeveld een verplichting tot
het invoeren van letters kent. Wanneer er sprake is van een buitenlands
woonadres kan dit separaat worden gemaild naar acceptatie@solidbriq.nl
Vul hier het land in waar aanvrager belastingplichtig is
Vul hier het type e-mailadres in wat het veld daaronder wordt ingevuld
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Onderneming opvoeren als aanvrager
Wanneer er sprake is van een onderneming dienen eerst de bedrijfsgegevens te worden opgevoerd. Zodra deze
zijn opgevoerd en zijn opgeslagen, is het mogelijk om één of meerdere aandeelhouders op te geven.

Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Type hypotheekgever
Bedrijfsnaam
Bedrijfsvorm
Telefoon Type
Telefoonnummer
Hoofdelijk aansprakelijk
Straat, huisnummer, postcode,
woonplaats
Email type
Email

Kies hier voor B.V./ V.O.F./ ZZP/ Maatschap/ Stichting
Vul hier de juiste bedrijfsnaam in
Kies hier de juiste ondernemingsvorm
Vul hier het type telefoonnummer wat het veld daaronder wordt opgevoerd
Vul hier een bestaand en correct telefoonnummer in zonder tussenstreepje
Deze dient op ja te staan
Vul hier het bedrijfsadres in.
Vul hier het type e-mailadres in wat het veld daaronder wordt ingevuld
Vul hier het emailadres in

Zodra de onderneming is opgevoerd kunnen er aandeelhouders aan de onderneming worden toegevoegd. Dit
kan middels de blauwe knop “aandeelhouders toevoegen”. Deze knop verschijnt in het overzicht op tabblad
aanvragers wanneer een onderneming is geselecteerd. Van iedere onderneming dienen de aandeelhouders te
worden opgegeven die samen 100% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
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Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Rol
Functie
Geslacht
Initialen
Geboortenaam
Familienaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoontype
Telefoonnummer
Hoofdelijk aansprakelijk
Straat, huisnummer, postcode,
woonplaats
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Selecteer hier de juiste rol van de persoon die wordt opgevoerd
Selecteer hier de functie die de persoon binnen het bedrijf heeft
Kies hier het juiste geslacht
Vul hier de voorletters van aanvrager
Vul hier de achternaam bij geboorte
Vul hier de huidige achternaam of aangetrouwde achternaam in
Geboortedatum aanvrager
Vul hier de nationaliteit van de aanvrager in
Vul hier het type telefoonnummer wat het veld daaronder wordt opgevoerd
Vul hier een bestaand en correct telefoonnummer in zonder tussenstreepje
Deze dient op ja te staan
Vul hier het woonadres van de aanvrager in. Let op het is niet mogelijk om hier
een buitenlands adres op te voeren omdat het postcodeveld een verplichting
tot het invoeren van letters kent.
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Land belastingplicht
E-mailtype

Wanneer er sprake is van een buitenlands woonadres kan dit separaat worden
gemaild naar acceptatie@solidbriq.nl
Vul hier het land in waar aanvrager belastingplichtig is
Vul hier het type e-mailadres in wat het veld daaronder wordt ingevuld

Opvoeren extra aanvrager, wijzigen en verwijderen van aanvrager
Zodra de eerste aanvrager is opgevoerd, kom je terecht in het overzicht van tabblad aanvragers. Middels de
blauwe knoppen aan de rechterzijde kan een opgevoerde aanvrager worden bewerkt of kan er een aanvrager
worden toegevoegd of worden verwijderd.
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Tabblad Object
In dit tabblad worden de onderpanden opgevoerd waarop de hypotheek is gebaseerd.

Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Straat, huisnummer, postcode,
woonplaats
Bouwdepot gekoppeld ja/nee

Marktwaarde
Aankoopprijs

Type onderpand
Onderpand status
Rol van het onderpand
Waarde voor verbouw

Kosten verbouwing

Waarde na verbouw
Markthuur p.j.
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Vul hier het volledige onderpandadres in
Wanneer er binnen de aan te vragen lening sprake is van een verbouwing dient
deze vraag op ja te worden gezet bij ieder onderpand waar sprake is van een
verbouwing.
Let op: het totaal aan verbouwingskosten van alle onderpanden samen mag
niet meer bedragen dan EUR 50.000
Vul hier de huidige marktwaarde in
Wanneer er sprake is van een aankoop, dient hier de koopsom van het
onderpand te worden ingevuld.
Indien er sprake is van een oversluiting, moet hier de marktwaarde in huidige
staat worden ingevuld
Vul hier het juiste type onderpand in
Vul hier in of het bestaande bouw, nieuwbouw of renovatie betreft. Als er
sprake is van verbouwing dient er voor status renovatie te worden gekozen.
Vul hier in of het onderpand reeds in eigendom is of dat het een aankoop
betreft.
Indien er is aangegeven dat er sprake is van een gekoppeld bouwdepot dan
dient hier de marktwaarde huidige staat te worden opgegeven. Het is niet
mogelijk om hier een waarde op te voeren als de vraag gekoppeld bouwdepot
op nee staat
Vul hier het bedrag aan verbouwingskosten voor dit onderpand in. Het is niet
mogelijk om hier een waarde op te voeren als de vraag gekoppeld bouwdepot
op nee staat
Vul hier de marktwaarde na verbouw in. Het is niet mogelijk om hier een
waarde op te voeren als de vraag gekoppeld bouwdepot op nee staat
Vul hier de markthuur per jaar in
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Contracthuur p.j.

Vul hier de contracthuur per jaar in. Dit is geen verplicht veld en kan worden
leeg gelaten.

Toevoegen, verwijderen of wijzigen van een onderpand
Wanneer een onderpand helemaal volledig is opgevoerd kan er op het overzicht van tabblad Object een
onderpand worden toegevoegd, worden verwijderd of worden gewijzigd.
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Tabblad Hypotheek
Op dit tabblad worden de gewenste hypotheek en bijbehorende leningdelen gespecificeerd.
Opvoeren hypotheek

Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Soort hypotheek

Wanneer het te financieren onderpand een aankoop betreft, moet hier worden
gekozen voor nieuwe aanvraag.
Wanneer het te financieren onderpand reeds in eigendom is moet hier worden
gekozen voor oversluiting andere geldgever.

Geldverstrekker
Termijn lengte
Looptijd in maanden
Koopsom k.k.

Wanneer er sprake is van meerdere onderpanden waarbij het zowel om aankoop
als oversluiting gaat, mag 1 van beide opties worden gekozen
Kies hier voor SolidBriQ
Hier staat standaard de waarde maand voor ingevuld. Dit is de correcte vulling
voor dit veld.
Hier dient de looptijd van het langstlopende leningdeel te worden ingevuld
Wanneer er sprake is van aankoop dient hier het totaalbedrag van de koopsom
plus bijkomende kosten te worden ingevuld.
Wanneer er sprake is van oversluiting dient hier het openstaande bedrag van de
huidige financieringen te worden ingevuld.

Gewenste financiering
Gewenste hypothecaire inschrijving
Afsluitkosten
Funder
Bouwdepot

Handleiding Fast

Als er sprake is van een combinatie van aankoop en oversluiting dient hier een
totaaltelling van aankoopkosten en restschuld huidige hypotheek te worden
ingevuld.
Vul hier het gewenste hypotheekbedrag in
Vul hier het totaalbedrag in van gewenste hypotheek in + verhoogde inschrijving
om in de toekomst een eventuele onderhandse opname te kunnen doen
Vul hier altijd 0 in
Hier hoeft niets te worden ingevuld
Wanneer er binnen de lening sprake is van een verbouwing dient hier bouwdepot
op ja te worden gezet. Als hier voor nee wordt gekozen en er is bij onderpand wel
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Bouwdepot bedrag

Type bouwdepot
Dag rente berekening
Looptijd in maanden

een verbouwing opgegeven dan wordt deze niet meegenomen in de aanvraag en
is niet bekend dat er een bouwdepot moet worden aangehouden.
Vul hier het bedrag aan verbouwing in.
Let op: het totaalbedrag mag niet hoger zijn dan 50.000 euro en 15% van de
marktwaarde na verbouw.
Kies hier altijd voor het type verbouwingsdepot
Deze dient altijd op de voor ingevulde waarde 1 te staan
Vul hier altijd 4 maanden in

Opvoeren leningdelen
Wanneer de gegevens voor de hypotheek volledig zijn ingevuld en opgeslagen kunnen er in het overzicht van
het tabblad Hypotheek één of meerdere leningdelen aan de hypotheek worden toegevoegd. Wanneer het
totaalbedrag van de leningdelen niet overeenkomt met het totale gewenste hypotheekbedrag, kan de
aanvraag niet worden verzonden.

Wat moet er in bovenstaand scherm worden ingevuld?
Type hypotheek
Leningdeel soort
Interval betaling
Termijn lengte
Bedrag leningdeel
Looptijd in maanden
Nominale jaarrente
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Kies hier de gewenste aflosvorm (aflossingsvrij, annuiteit of lineair)
Kies hier altijd voor de voor ingevulde waarde nieuw
Kies hier altijd voor de voor ingevulde waarde maandelijks
Kies hier altijd voor de voor ingevulde waarde maand
Vul hier het hypotheekbedrag in van het leningdeel
Vul hier de gewenste looptijd van het leningdeel in maanden in
Laat dit veld altijd leeg. Hier mag niets worden ingevuld
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Rentevastperiode
Rente soort

Vul hier de gewenste rentevastperiode in maanden in
Kies hier altijd voor vast

Aanvraag versturen
Wanneer de aanvraag volledig is ingevuld, kan de aanvraag middels de groene knop rechts bovenin worden
verzonden. Van de aanvraag wordt dan een dossier aangemaakt.
Aanvullende informatie voor behandeling aanvraag
Op dit moment kunnen nog niet alle benodigde gegevens in het aanvraagportaal worden verwerkt.
Erfpacht, gegevens m.b.t. een eventuele partner (indien gehuwd of geregistreerd partnerschap) en additioneel
inkomen zijn onderwerpen die op dit moment bijvoorbeeld missen. Wanner deze gegevens bekend zijn,
ontvangen onze acceptanten die graag aanvullend op de ingediende aanvraag zodat de benodigde stukkenlijst
zo compleet mogelijk kan worden samengesteld.
Zodra de aanvraag is verstuurd en er een dossier is aangemaakt, kunnen er via het dossier berichten worden
verzonden om de acceptant op de hoogte te stellen van aanvullende informatie. De berichten functionaliteit is
zichtbaar aan de rechterkant van het dossier (zie onderstaande afbeelding). Door op het geel gearceerde
icoontje te klikken, opent er een scherm om het bericht te kunnen opmaken en versturen.

Inzien en kopiëren van de aanvraag
Wanneer de aanvraag is ingediend, kan deze worden ingezien door te klikken op het icoon:
Ook is het mogelijk om een ingediende aanvraag te kopiëren door te klikken op
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Dossier
Wanneer de aanvraag succesvol is verstuurd is er automatisch een dossier aangemaakt van deze aanvraag. In
dit dossier kunnen de documenten die beschikbaar zijn gesteld zoals bijv. de stukkenlijst en definitieve offerte
worden gedownload. Ook kun je hier de benodigde documenten uploaden zodat deze beschikbaar zijn voor de
acceptant om te kunnen beoordelen. In het dossier kun je de status volgen van de aanvraag.
Het dossier kun je raadplegen door in het aanvraagmenu bij de betreffende aanvraag op het icoon
klikken.

te

Ook kun je het dossier terug vinden via de knop in het linkermenu: BTL Dossiers

In het dossier vindt je diverse tabbladen.

Tabblad aanvraag
Onder dit tabblad is de oorspronkelijke aanvraagdata terug te vinden

Tabblad Rente-aanbod
SolidBriQ brengt geen rente-aanbod uit. In plaats daarvan wordt er een bevestigingsbrief beschikbaar gesteld
op deze plek. De inhoud van deze brief is samengesteld op basis van de data die in de aanvraag staat vermeld.
In deze brief staan de documenten benoemd die nodig zijn om de aanvraag verder te kunnen beoordelen.

Tabblad Documenten
Hier kunnen de benodigde documenten worden geüpload in PDF format. Op deze pagina wordt tevens de
status van het document bijgehouden en is altijd te raadplegen wat de huidige status is

Tabblad Acceptatie
Hier is de status terug te vinden van het eerste en tweede akkoord op het dossier. Wanneer het dossier voor
de tweede keer positief is beoordeeld, zal er een definitieve offerte worden uitgebracht.

Tabblad Hypotheekaanbod
Op dit tabblad is de uitgebrachte definitieve offerte te downloaden.
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Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het systeem of kom je er niet helemaal aan uit? Neem dan contact op met
de Support afdeling van BCM Global via support@bcmglobal.nl of 088-4229122.
Heb je inhoudelijke vragen over een aanvraag? Neem dan contact op met onze acceptatie afdeling via 085-820
0001 of acceptatie@solidbriq.nl
Heb je vragen over de productvoorwaarden of mogelijkheden bij SolidBriQ? Neem dan contact op met onze
expertisedesk via 085-8200004.

Handleiding Fast

22/4/2021

15 / 15

