
Je hebt een aanvraag via een adviespakket/HDN verstuurd. 

Ben je aangemeld 
voor het gebruik van 

Skydoo?

Meld je aan op 
Skydoo.nl

Heb je binnen 10 
minuten een e-mail 
ontvangen dat de  

aanvraag door 
Skydoo in 

behandeling is 
genomen?

Neem contact op met 
Skydoo Support: 
085-273 31 40, 

support@skydoo.nl. 

Blijft de aanvraag in 
de Skydoo 

webapplicatie langer 
dan 1 uur op ‘in 

behandeling’ staan? 

Neem contact op met 
Skydoo Support: 
085-273 31 40, 

support@skydoo.nl.

Is de aanvraag 
goedgekeurd? 

De aanvraag is in 
behandeling bij de 

geldverstrekker, 
wacht op reactie.

De Offerteaanvraag is 
afgewezen.

Is de aanvraag 
afgewezen op basis 

van de 
acceptatiecriteria?

Is alle informatie 
correct opgenomen in 

de aanvraag? 

Helaas, de aanvraag 
komt niet in 

aanmerking voor een 
hypotheekofferte van 

de geldverstrekker. 

Neem contact op met 
de acceptatieafdeling 

van de betreffende 
geldverstrekker.

Wijzig de aanvraag in 
de adviesapplicatie en 
verstuur de aanvraag 
opnieuw via Skydoo.

Het versturen van een aanvraag

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

NeeJa

Nee

Nee Ja

• Heb je een inhoudelijke vraag over het dossier? Neem dan contact op met de acceptatieafdeling van de 
geldverstrekker. 

• Kijk voor aanvullende ondersteuning (handleidingen en FAQ’s) op Skydoo.nl. 

JaNee

Mei 2020



Je hebt het indicatief voorstel ontvangen.

Accepteert de klant 
het voorstel?

Kan je documenten 
indienen via de door 

jou gebruikte 
adviesapplicatie?

Upload de 
documenten in de 
Skydoo webapp. 

Heb je documenten 
ingediend?

Is de status van het 
dossier ‘ter acceptatie 
bij geldverstrekker’?

Hebben alle 
documenten in de 
Skydoo webapp de 
status ‘Ontvangen’, 

‘Akkoord’, ‘Voorlopig 
akkoord’ of 
‘Vervallen’?

Wacht nog even af, de 
geldverstrekker 
beoordeelt de 
documenten.

Er is nog een 
document met de 
status ‘Afgewezen’.

Er is nog een 
document met de 

status ‘In 
behandeling’ en het 
duurt langer dan een 

half uur. 

Er is nog een 
document met de 

status ‘Aan te 
leveren’.

Dien het juiste 
document in. Ben je 
van mening dat dit 

het juiste document 
is, neem dan contact 

op met de 
acceptatieafdeling 

van de 
geldverstrekker.

Neem contact op met 
Skydoo Support: 
085-273 31 40, 

support@skydoo.nl.

Dien het document 
in. Ben je van 

mening dat het 
document niet nodig 
is, neem dan contact 

op met de 
acceptatieafdeling 

van de 
geldverstrekker.

Het indienen van documenten

Ja

Nee

• Heb je een inhoudelijke vraag over het dossier? Neem dan contact op met de acceptatieafdeling bij de 
geldverstrekker. 

• Kijk voor aanvullende ondersteuning (handleidingen en FAQ’s) op Skydoo.nl. 

Annuleer de aanvraag 
in de Skydoo webapp. 

Lukt dit niet? 

Nee

Verstuur de 
documenten via HDN. 

Kijk in de handleiding
op de website als je 
niet weet hoe dat 

werkt.

Nee

Nee Ja

Ja

Nee

Ja

Heb je een mail 
gekregen van Skydoo 
dat een document is 

afgewezen?

Dien het juiste 
document in. 

Ja

Nee

Ja

Nee


