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Leeswijzer 

Onder de titel Uniforme Inrichting Volmachtketen vindt er op dit moment een grootschalig project plaats. De 
uitgangspunten zijn beschreven in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen (www.suiv.nl). De twee 
belangrijke uitgangspunten voor het project zijn: 
1. Verzekeraar levert gestandaardiseerde specificaties (AFD-definitie) voor een volmachtproduct waarin is 

vastgelegd wat de volmacht minimaal registreert voor een polis. De noodzaak voor registratie komt voort uit 
eisen rond: toezicht, herverzekeren en premiebepaling. 

2. Volmachten richten de volmachtproducten in conform de specificaties in de AFD-definitie. 

De systeemhuizen ANVA, CCS als DIAS voorzien in een standaard productinrichting op basis van de door 
verzekeraars verstrekte AFD-definities. Bij nieuwe versies van AFD-definities voor producten zorgen de 
systeemhuizen voor het beschikbaar stellen richting de volmacht. Koppelingen binnen de software met o.a. het 
NVGA-protocol en VPI zijn standaard ingericht. Door deze werkwijze hoeft een volmacht voor het gaan gebruiken 
van een nieuw product of het aanpassen van een bestaand product nog maar een beperkt aantal handelingen uit 
te voeren. Een volmacht kan in overleg met een verzekeraar overigens nog steeds een afwijkend product voeren. 
In een aantal gevallen is de volmacht dan zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de AFD-definitie. Binnen 
het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen zijn afspraken gemaakt over deze verschillende situaties.  

De systematiek van werken met AFD-definities kan ook impact hebben op aanvullende software / services die de 
volmacht gebruikt. Er moet een goede aansluiting zijn met de producten die bij de volmacht in de 
volmachtadministratie zijn ingericht conform de door verzekeraars verstrekte of goedgekeurde AFD-definities. 
Voorbeelden zijn: 

• Verplichte gegevens uit de AFD-definitie moeten ook in het online aanvraagformulier zijn opgenomen. 
• Codelijsten kunnen zijn aangepast. 
• Waarde bereiken kunnen zijn aangepast. 

Deze rapportage geeft per onderkende toepassing inzicht in twee situaties: 
1. Wat te doen als de volmacht een nieuw product gaat voeren. 
2. Wat te doen als de volmacht een product aanpast als gevolg van een door verzekeraars uitgegeven 

aangepaste AFD-definitie. 

In een aantal gevallen is er geen impact binnen de software of service omdat bijvoorbeeld de mapping van 
gegevens geheel binnen de volmachtadministratie is ingericht. Ook deze software en services zijn 
volledigheidshalve in dit overzicht opgenomen. 

In de praktijk gelden de zaken bij situatie (1) in essentie ook voor de initiële omzetting die voor het programma 
uitgevoerd wordt. Als dit nadrukkelijk niet het geval is, dan is dat vermeld. In alle gevallen geldt dat dit overzicht 
indicatief is, detailinformatie is te vinden in de online status overzichten bij de betreffende leveranciers.  

De actuele versie van deze rapportage is beschikbaar via www.suiv.nl/softwareleveranciers. 
Voor vragen en opname op de reguliere verzendlijst kunt u contact met ons opnemen via info@suiv.nl. 
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1 Assurantie Apps  

 

1.1 þ Assurantie Apps 
 

Toepassing: Assurantie Apps Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Assurantie Apps. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Assurantie Apps. 

1: Hoe speelt Assurantie Apps in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Assurantie Apps heeft een standaard koppeling voor het raadplegen 
van verzekeringsinformatie en houdt nu derhalve geen rekening met 
het gebruik van AFD-definities.  

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Assurantie Apps 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Assurantie Apps 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Assurantie Apps een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Assurantie Apps een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4a: Welke voorbereidingen moet Assurantie Apps 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Assurantie Apps een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Assurantie Apps een nieuwe versie 
van een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

Niet van toepassing. 
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2 AWI 

 

 

2.1 þ AWI Connect 

 

Toepassing: AWI Connect Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van AWI Connect. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van AWI. 

1: Hoe speelt AWI Connect in op de nieuwe werkwijze 
rond het gebruik van AFD-definities? 

In samenwerking met ANVA zorgt AWI ervoor dat de 
productencatalogus in AWI Connect volledig aansluit bij de door 
ANVA vrijgegeven AFD-definities.  

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die AWI Connect 
ondersteunt? 

In de productencatalogus die op te vragen is via de AWI-kennisbank 
of via de AWI-servicedesk.  

3a: Welke voorbereidingen moet AWI specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen AWI 
Connect een nieuw product in gebruik kan nemen? 

AWI heeft instructies voor de volmacht rond wat te doen bij het 
gebruik van AWI Connect. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen AWI Connect een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

AWI heeft instructies voor de volmacht rond wat te doen bij het 
gebruik van AWI Connect. 

4a: Welke voorbereidingen moet AWI specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen AWI 
Connect een nieuwe versie van een AFD-definitie voor 
een product in gebruik kan nemen? 

Wij kijken of de volmacht beschikt over de juiste versie van ANVA 
zodat we kunnen koppelen inclusief de AWI-labels. Tevens zijn er 
volmachten die gebruik maken van de definities van Volmachtbeheer 
ook daar kunnen wij de volmacht helpen om dit om te zetten naar de 
AFD-definities. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen AWI Connect een nieuwe versie van 
een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

De volmacht dient de juiste versie van ANVA te installeren en tevens 
de laatste AFD-definities te gebruiken. 
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3 Bugs Business  

 

3.1 þ Imago Consument 
 

Toepassing: Imago Consument Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Imago Consument. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Bugs Business. 

1: Hoe speelt Imago Consument in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Binnen Imago Consument wordt geen gebruik gemaakt van AFD-
definities. Imago Consument heeft als datamodel het AFD. Bugs 
Business neemt alle nieuwe en gewijzigde AFD-specificaties 
standaard over. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Imago Consument 
ondersteunt? 

Er is geen centraal overzicht van AFD-definities omdat elke volmacht 
zijn eigen inrichting heeft. 

3a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Consument een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

Elk product dat binnen Imago Consument ingezet wordt, wordt op 
verzoek van de klant ingeregeld.  

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Consument een nieuw product 
in gebruik kan nemen? 

Het belangrijkste is dat de volmacht het product goed ingericht heeft 
staan in de backoffice en daar sluiten wij met Imago op aan. 

4a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Consument een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Indien er in een nieuwe versie van een AFD-definitie nieuwe AFD-
labels of aangepaste codelijsten staan die nog niet bekend zijn 
binnen Imago Consument moeten deze toegevoegd worden. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Consument een nieuwe versie 
van een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

De volmacht moet verzoeken voor eventuele nieuwe labels en/of 
waardes doorgeven aan Bug Business of kan deze zelf beheren. 
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3.2 þ Imago Forms 

 

Toepassing: Imago Forms Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Imago Forms. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Bugs Business. 

1: Hoe speelt Imago Forms in op de nieuwe werkwijze 
rond het gebruik van AFD-definities? 

Binnen Imago Forms wordt geen gebruik gemaakt van AFD-
definities. Imago Forms heeft als datamodel het AFD. Bugs Business 
neemt alle nieuwe en gewijzigde AFD-specificaties standaard over. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Imago Forms 
ondersteunt? 

Er is geen centraal overzicht van AFD-definities omdat elke volmacht 
zijn eigen inrichting heeft. 

3a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Forms een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Elk product dat binnen Imago Forms ingezet wordt, wordt op verzoek 
van de klant ingeregeld. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Forms een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Het belangrijkste is dat de volmacht het product goed ingericht heeft 
staan in de backoffice en daar sluiten wij met Imago op aan. 

4a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Forms een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Indien er in een nieuwe versie van een AFD-definitie nieuwe AFD-
labels of aangepaste codelijsten staan die nog niet bekend zijn 
binnen Imago Forms moeten deze toegevoegd worden. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Forms een nieuwe versie van 
een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

De volmacht moet verzoeken voor eventuele nieuwe labels en/of 
waardes doorgeven aan Bug Business of kan deze zelf beheren. 
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3.3 þ Imago Office 

 

Toepassing: Imago Office Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Imago Office. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Bugs Business. 

1: Hoe speelt Imago Office in op de nieuwe werkwijze 
rond het gebruik van AFD-definities? 

Binnen Imago Office wordt er geen gebruik gemaakt van AFD-
definities. Imago Office heeft een eigen datamodel. Wel wordt dit 
datamodel in sommige situaties vertaald naar AFD volgens de meest 
recente AFD-release. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Imago Office 
ondersteunt? 

Er is geen centraal overzicht van AFD-definities omdat elke volmacht 
zijn eigen inrichting heeft. 

3a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Office een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Elk product dat binnen Imago Office ingezet wordt, wordt op verzoek 
van de klant ingeregeld. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Office een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Het belangrijkste is dat de volmacht het product goed ingericht heeft 
staan in de backoffice en daar sluiten wij met Imago op aan. 

4a: Welke voorbereidingen moet Bugs Business 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen Imago Office een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Indien er in een nieuwe versie van een AFD-definitie nieuwe AFD-
labels of aangepaste codelijsten staan die nog niet bekend zijn 
binnen Imago Office moeten deze toegevoegd worden. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Imago Office een nieuwe versie van 
een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

De volmacht moet verzoeken voor eventuele nieuwe labels en/of 
waardes doorgeven aan Bug Business of kan deze zelf beheren. 
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4 Building Blocks 

 

4.1 þ The building blocks 
 

Toepassing: The building blocks Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van The building blocks. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Building Blocks. 

1: Hoe speelt The building blocks in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. The building blocks maakt op dit moment geen 
gebruik van AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die The building blocks 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Building Blocks 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen The building blocks een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen The building blocks een nieuw product 
in gebruik kan nemen? 

Klanten van Building Blocks hebben eigen ingerichte omgevingen. 
Building Blocks moet het nieuwe product inrichten. De volmacht 
moet voorafgaand contact opnemen met Building Blocks.   

4a: Welke voorbereidingen moet Building Blocks 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen The building blocks een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen The building blocks een nieuwe versie 
van een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

Klanten van Building Blocks hebben eigen ingerichte omgevingen. 
Building Blocks moet eventueel de inrichting aanpassen. De 
volmacht moet voorafgaand contact opnemen met Building Blocks.   
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5 EMS Claims Solutions Provider 

 

5.1 þ EMS Claimsengine 
 

Toepassing: EMS Claimsengine® Status: Geschikt voor PUIV 
Het doel van onderstaand overzicht is een eerste indruk te geven van de impact van het Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen op de EMS Claimsengine®. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de documentatie 
van EMS. 

Regulier gebruik: De volmacht kan een nieuw product opnemen in zijn assortiment. Een verzekeraar kan een product bijstellen 
en een nieuwe versie van de AFD-definitie verstrekken. 

1: Op welke wijze haakt de EMS Claimsengine® aan bij 
de nieuwe werkwijze rond het gebruik van AFD-
definities? 

De EMS Claimsengine® heeft een eigen datamodel dat op een 
aantal punten aansluiting zoek bij AFD-definities, indien die 
beschikbaar zijn bij haar klanten. De definities omtrent maatschappij, 
branche, dekking en schadeoorzaak worden ondersteund. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die de EMS 
Claimsengine® ondersteunt? 

Omdat geen van de klanten eenzelfde inrichting heeft, wordt de 
analyse per klant gedaan. 

3a: Welke voorbereidingen moet EMS Nederland B.V. 
specifiek voor de volmacht treffen voordat de volmacht 
binnen de EMS Claimsengine® een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Geen specifieke voorbereidingen worden gevraagd. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen de EMS Claimsengine® een nieuw 
product in gebruik kan nemen? 

Geen specifieke voorbereidingen worden gevraagd. 

4a: Welke voorbereidingen moet EMS specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen de EMS 
Claimsengine® een nieuwe versie van een AFD-definitie 
voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen de EMS Claimsengine® een nieuwe 
versie van een AFD-definitie voor een product in gebruik 
kan nemen? 

Niet van toepassing. 

  



 
 

 

Pagina 11 

6 Comparity 

 

6.1 þ SoftRules 
 

Toepassing: SoftRules Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van SoftRules. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Comparity. 

1: Hoe speelt SoftRules in op de nieuwe werkwijze rond 
het gebruik van AFD-definities? 

SoftRules ondersteunt de nieuwe werkwijze van de UIV maar maakt 
nu geen gebruik van AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die SoftRules ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Comparity specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
SoftRules een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen SoftRules een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4a: Welke voorbereidingen moet Comparity specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
SoftRules een nieuwe versie van een AFD-definitie voor 
een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen SoftRules een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 
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6.2 þ SoftRules - Volmachtproducten 

 

Toepassing: SoftRules - Volmachtproducten Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van SoftRules - Volmachtproducten. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen 
wij naar de documentatie van Comparity. 

1: Hoe speelt SoftRules - Volmachtproducten in op de 
nieuwe werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Volmachtproducten vormt een uitgebreide set standaard SoftRules 
configuraties welke zijn ingericht conform de AFD-standaard. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die SoftRules - 
Volmachtproducten ondersteunt? 

Dit overzicht kan worden opgevraagd bij Comparity. 

3a: Welke voorbereidingen moet Comparity specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
SoftRules - Volmachtproducten een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Comparity moet het product in SoftRules inrichten en toevoegen aan 
de Volmachtproducten dataset. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen SoftRules - Volmachtproducten een 
nieuw product in gebruik kan nemen? 

Van het nieuwe product dienen alleen een aantal kernattributen te 
worden ingericht, aangezien de feitelijke opmaak van de polis 
plaatsvindt in SoftRules. 

4a: Welke voorbereidingen moet Comparity specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
SoftRules - Volmachtproducten een nieuwe versie van 
een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

Als Comparity nieuwe producten toevoegt aan de 
Volmachtproducten dataset dient dit product door Comparity in 
SoftRules te worden ingericht. Als hiervan een AFD-definitie bestaat, 
dan zal de indeling hiervan worden gevolgd.  

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen SoftRules - Volmachtproducten een 
nieuwe versie van een AFD-definitie voor een product in 
gebruik kan nemen? 

Van het nieuwe product dienen alleen een aantal kernattributen te 
worden ingericht, aangezien de feitelijke opmaak van de polis 
plaatsvindt in SoftRules.  
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7 C-Profile 

 

7.1 þ C-Profile Platform 
 

Toepassing: C-Profile Platform Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van het C-Profile Platform. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van C-Profile. 

1: Hoe speelt het C-Profile Platform in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. C-Profile Platform maakt nu geen gebruik van 
AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die C-Profile Platform 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet C-Profile specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen het C-
Profile Platform een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Niet van toepassing. 

 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen het C-Profile Platform een nieuw 
product in gebruik kan nemen? 

Voor een nieuw product moet het volmachtkantoor of indien gewenst 
C-Profile de data mapping binnen de C-Profile software inrichten. 

4a: Welke voorbereidingen moet C-Profile specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen het C-
Profile Platform een nieuwe versie van een AFD-definitie 
voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing.  

 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen het C-Profile Platform een nieuwe 
versie van een AFD-definitie voor een product in gebruik 
kan nemen? 

Het volmachtkantoor of indien gewenst C-Profile moet de data 
mapping binnen de C-Profile software controleren en indien nodig 
aanpassen. 
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8 DDI  

 

8.1 þ Robotic Process Automation Platform 
 

Toepassing: Robotic Process Automation Platform Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Robotic Process Automation Platform. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies 
verwijzen wij naar de documentatie van DDI. 

1: Hoe speelt Robotic Process Automation Platform in 
op de nieuwe werkwijze rond het gebruik van AFD-
definities? 

Robotic Process Automation Platform maakt gebruik van de 
standaard koppelingen binnen de administratiesoftware en wordt niet 
direct geraakt door het gebruik van AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Robotic Process 
Automation Platform ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet DDI specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen Robotic 
Process Automation Platform een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Robotic Process Automation Platform 
een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4a: Welke voorbereidingen moet DDI specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen Robotic 
Process Automation Platform een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

De meeste koppelingen met het Robotic Process Automation 
Platform zijn ingericht op basis van zeer gangbare 
gegevenselementen. Voor deze koppelingen wordt geen impact 
verwacht. In een aantal gevallen bevat de koppeling meer 
detailinformatie, dan zou het kunnen voorkomen dat een als het 
gevolg van het herbenoemen van een label binnen de 
administratiesoftware de inrichting binnen het Robotic Process 
Automation Platform moet worden aangepast. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Robotic Process Automation Platform 
een nieuwe versie van een AFD-definitie voor een 
product in gebruik kan nemen? 

In geval van een koppeling die detailinformatie bevat controleren of 
het eventueel herbenoemen van labels binnen de 
administratiesoftware impact heeft op de koppeling. 
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9 FinConnect 

 

9.1 þ FinConnect 
 

Toepassing: FinConnect Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van FinConnect. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van FinConnect. 

1: Hoe speelt FinConnect in op de nieuwe werkwijze 
rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. FinConnect maakt nu geen gebruik van AFD-
definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die FinConnect 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet FinConnect specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
FinConnect een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen FinConnect een nieuw product in 
gebruik kan nemen? 

In de FinConnect software wordt de vertaling van de 
systeemhuisattributen naar de velden binnen de FinConnect 
software gemaakt. De volmacht moet zelf de mapping voor de 
FinConnect software inrichten. 

4a: Welke voorbereidingen moet FinConnect specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
FinConnect een nieuwe versie van een AFD-definitie 
voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen FinConnect een nieuwe versie van 
een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

In de FinConnect software wordt de vertaling van de 
systeemhuisattributen naar de velden binnen de FinConnect 
software gemaakt. Bij eventuele wijzigingen als gevolg van het 
gebruik van AFD-definities binnen het administratiepakket moet de 
volmacht zelf deze mapping voor de FinConnect software 
aanpassen. 
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10 Infofolio 

 

10.1 þ Adresscan 
 

Toepassing: Adresscan Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Adresscan webservice. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar 
de documentatie van Infofolio. 

1: Hoe speelt Adresscan webservice in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. Adresscan maakt geen gebruik van AFD-
definities zoals aangeleverd door verzekeraars. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Adresscan webservice 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Infofolio specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
Adresscan webservice een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Niet van toepassing.  

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Adresscan webservice een nieuw 
product in gebruik kan nemen? 

De Adresscan webservice wordt aangeroepen vanuit het 
administratiepakket. Binnen het administratiepakket wordt een 
koppeling gelegd met attributen binnen de inrichting van een 
product. Als bij het gebruik van een AFD-definitie een van deze 
attributen binnen de product inrichting wordt aangepast dan moet 
ook de inrichting van de koppeling met Adresscan aangepast 
worden. 

4a: Welke voorbereidingen moet Infofolio specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
Adresscan webservice een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Adresscan webservice een nieuwe 
versie van een AFD-definitie voor een product in gebruik 
kan nemen? 

De Adresscan webservice wordt aangeroepen vanuit het 
administratiepakket. Binnen het administratiepakket wordt een 
koppeling gelegd met attributen binnen de inrichting van een 
product. Als bij het gebruik van een AFD-definitie een van deze 
attributen binnen de product inrichting wordt aangepast dan moet 
ook de inrichting van de koppeling met Adresscan aangepast 
worden. 
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11 Market Scan  

 

11.1 þ ATOSI 
 

Toepassing: ATOSI Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van ATOSI. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de documentatie 
van Market Scan. 

1: Hoe speelt ATOSI in op de nieuwe werkwijze rond het 
gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. ATOSI maakt nu geen gebruik van AFD-
definities.  

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die ATOSI ondersteunt? 

Niet van toepasing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
ATOSI een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen ATOSI een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

ANVA: Binnen de ATOSI kan de mapping van ATOSI naar ANVA 
ingericht worden (OVI). Eventuele wijzigingen als gevolg van AFD-
definities binnen ANVA kan de volmacht hier doorvoeren. Voor 
omzetting moet dit gecontroleerd worden. 

DIAS: De ATOSI koppeling naar DIAS is volledig op basis van AFD, 
hier wordt geen impact voorzien. 

4a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
ATOSI een nieuwe versie van een AFD-definitie voor 
een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing.  

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen ATOSI een nieuwe versie van een 
AFD-definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

ANVA: Binnen de ATOSI kan de mapping van ATOSI naar ANVA 
ingericht worden (OVI). Eventuele wijzigingen als gevolg van AFD-
definities binnen ANVA kan de volmacht hier doorvoeren. Voor 
omzetting moet dit gecontroleerd worden. 

DIAS: De ATOSI koppeling naar DIAS is volledig op basis van AFD, 
hier wordt geen impact voorzien. 
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11.2 þ VRA 

 

Toepassing: VRA Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van VRA en achterliggend Commerciële Rapportage, VDF, QRT en CRESTA. Voor 
detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de documentatie van Market Scan. 

1: Hoe speelt VRA in op de nieuwe werkwijze rond het 
gebruik van AFD-definities? 

Voor ANVA kan het wijzigen van ANVA-labels impact hebben op de 
verwerking voor de VRA. Er is een procedure en een standaard 
template opgesteld om dit te melden. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die VRA ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
VRA een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VRA een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

ANVA: Binnen de VRA worden ANVA-labels vertaald naar standaard 
rubrieken. Als bij de omzetting naar het gebruik van AFD-definities 
ANVA-labels aangepast worden, dan kan het in een aantal gevallen 
nodig zijn dat de volmacht deze wijziging ook doorgeeft aan Market 
Scan. Hiervoor is een standaardprocedure (zie ook hier boven). 

Geen impact voor CCS en DIAS. 

4a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
VRA een nieuwe versie van een AFD-definitie voor een 
product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VRA een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

ANVA: Binnen de VRA worden ANVA-labels vertaald naar standaard 
rubrieken. Als bij de omzetting naar het gebruik van AFD-definities 
ANVA-labels aangepast worden, dan kan het in een aantal gevallen 
nodig zijn dat de volmacht deze wijziging ook doorgeeft aan Market 
Scan. Hiervoor is een standaardprocedure (zie ook hier boven). 

Geen impact voor CCS en DIAS. 
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11.3 þ VPI Schadebehandeling 

 

Toepassing: VPI Schadebehandeling Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van VPI Schadebehandeling. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar 
de documentatie van Market Scan. 

1: Hoe speelt VPI Schadebehandeling in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. VPI Schadebehandeling wordt geen gebruik 
gemaakt van AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die VPI 
Schadebehandeling ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen VPI 
Schadebehandeling een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Niet van toepassing.   

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VPI Schadebehandeling een nieuw 
product in gebruik kan nemen? 

De berichten voor VPI Schadebehandeling zijn standaard AFD-
berichten en verschillen in samenstelling niet per volmacht. Op het 
moment dat de volmacht binnen zijn systeem een attribuut vervangt 
door een standaard aan AFD gekoppeld attribuut, dan moet hij 
(indien van toepassing) ook de mapping in de ingerichte koppeling 
voor VPI Schadebehandeling aanpassen. 

4a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen VPI 
Schadebehandeling een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VPI Schadebehandeling een nieuwe 
versie van een AFD-definitie voor een product in gebruik 
kan nemen? 

De berichten voor VPI Schadebehandeling zijn standaard AFD-
berichten en verschillen in samenstelling niet per volmacht. Op het 
moment dat de volmacht binnen zijn systeem een attribuut vervangt 
door een standaard aan AFD gekoppeld attribuut, dan moet hij 
(indien van toepassing) ook de mapping in de ingerichte koppeling 
voor VPI Schadebehandeling aanpassen. 
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11.4 þ VPI Polisinformatie 

 

Toepassing: VPI Polisinformatie Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van VPI Polisinformatie. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Market Scan. 

1: Hoe speelt VPI Polisinformatie in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. VPI Polisinformatie wordt geen gebruik 
gemaakt van AFD-definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die VPI Polisinformatie 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen VPI 
Polisinformatie een nieuw product in gebruik kan 
nemen? 

Niet van toepassing.   

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VPI Polisinformatie een nieuw product 
in gebruik kan nemen? 

De berichten voor VPI Polisinformatie zijn standaard AFD-berichten 
en verschillen in samenstelling niet per volmacht. Op het moment 
dat de volmacht binnen zijn systeem een attribuut vervangt door een 
standaard aan AFD gekoppeld attribuut, dan moet hij (indien van 
toepassing) ook de mapping in de ingerichte koppeling voor VPI 
Polisinformatie aanpassen. 

4a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen VPI 
Polisinformatie een nieuwe versie van een AFD-definitie 
voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen VPI Polisinformatie een nieuwe versie 
van een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

De berichten voor VPI Polisinformatie zijn standaard AFD-berichten 
en verschillen in samenstelling niet per volmacht. Op het moment 
dat de volmacht binnen zijn systeem een attribuut vervangt door een 
standaard aan AFD gekoppeld attribuut, dan moet hij (indien van 
toepassing) ook de mapping in de ingerichte koppeling voor VPI 
Polisinformatie aanpassen. 
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11.5 þ CHV 
 

Toepassing: CHV Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van CHV. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de documentatie 
van Market Scan. 

1: Hoe speelt CHV in op de nieuwe werkwijze rond het 
gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. CHV wordt geen gebruik gemaakt van AFD-
definities. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die CHV ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
CHV een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing.  

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen CHV een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

De CHV-dienstverlening is gebaseerd op de NVGA-protocollen. 
Systeemhuizen zorgen dat de berichten voor het NVGA-protocol 
goed worden gevuld. Het overgrote deel van de gegevens is 
gebaseerd op de standaard inrichting van het administratiepakket. 
Mogelijk moet een beperkt aantal te leveren gegevens zelf door de 
volmacht ingericht worden. Als dit als gevolg van het gebruik van 
AFD-definities wijzigt, dan moet dit aangepast worden. Volg 
daarvoor de handleiding van het systeemhuis. 

4a: Welke voorbereidingen moet Market Scan specifiek 
voor de volmacht treffen voordat de volmacht binnen 
CHV een nieuwe versie van een AFD-definitie voor een 
product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen CHV een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

De CHV-dienstverlening is gebaseerd op de NVGA-protocollen. 
Systeemhuizen zorgen dat de berichten voor het NVGA-protocol 
goed worden gevuld. Het overgrote deel van de gegevens is 
gebaseerd op de standaard inrichting van het administratiepakket. 
Mogelijk moet een beperkt aantal te leveren gegevens zelf door de 
volmacht ingericht worden. Als dit als gevolg van het gebruik van 
AFD-definities wijzigt, dan moet dit aangepast worden. Volg 
daarvoor de handleiding van het systeemhuis. 
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12 Postex  

 

12.1 þ Postex Automation 
 

Toepassing: Postex Automation Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Postex Automation. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de 
documentatie van Postex. 

1: Hoe speelt Postex Automation in op de nieuwe 
werkwijze rond het gebruik van AFD-definities? 

Niet van toepassing. Systeemhuizen gebruiken een standaard 
koppeling van Postex Automation. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Postex Automation 
ondersteunt? 

Niet van toepassing. 

3a: Welke voorbereidingen moet Postex specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen Postex 
Automation een nieuw product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Postex Automation een nieuw product 
in gebruik kan nemen? 

Postex Automation krijgt haar informatie aangeleverd vanuit de 
administratiesoftware van de volmacht op basis van een standaard 
koppeling naar Postex. Binnen de administratiesoftware moet de 
volmacht waar nodig de koppeling inrichten zodat de juiste 
informatie wordt doorgegeven. 

4a: Welke voorbereidingen moet Postex specifiek voor 
de volmacht treffen voordat de volmacht binnen Postex 
Automation een nieuwe versie van een AFD-definitie 
voor een product in gebruik kan nemen? 

Niet van toepassing. 

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Postex Automation een nieuwe versie 
van een AFD-definitie voor een product in gebruik kan 
nemen? 

Postex Automation krijgt haar informatie aangeleverd vanuit de 
administratiesoftware van de volmacht op basis van een standaard 
koppeling naar Postex. Niet direct verwacht, maar het kan 
voorkomen dat een wijziging in de inrichting maakt dat de inrichting 
van de koppeling met Postex moet worden aangepast zodat de 
juiste informatie wordt doorgegeven. 
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13 Rolls 

 

13.1 þ Rolls 
 

Toepassing: Rolls Status: Geschikt voor PUIV 
Onderstaand op hoofdlijnen een overzicht van de impact van het gebruik van AFD-definities (Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen) op het gebruik van Rolls. Voor detailinformatie en concrete werkinstructies verwijzen wij naar de documentatie 
van Rolls. 

1: Hoe speelt Rolls in op de nieuwe werkwijze rond het 
gebruik van AFD-definities? 

De tariferings- en acceptatieboxen van Rolls sluiten aan op het AFD. 

2: Op welke wijze kan de volmacht een actueel overzicht 
krijgen van de AFD-definities die Rolls ondersteunt? 

Daar waar Rolls namens aanbieders tariferings- en acceptatieboxen 
uitlevert zorgt zij in overleg met de aanbieder voor bijbehorende 
AFD-definities. 

3a: Welke voorbereidingen moet Rolls specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen Rolls een 
nieuw product in gebruik kan nemen? 

Via de helpdesk en specialisten van Rolls. De benodigde AFD-labels 
zijn afgestemd op de tariferings-/acceptatiebox. Dus de boxen van 
Rolls ondersteunen alle noodzakelijke AFD-labels en indien sprake 
is van een publieke AFD-definitie, zal die ondersteund worden. 

3b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Rolls een nieuw product in gebruik 
kan nemen? 

Geen. Het gebruik van tariferings- en acceptatieboxen kent geen 
volmacht specifieke inrichting aan de zijde van Rolls. Indien Rolls 
een label vereist dat niet (meer) door een systeemhuispakket 
geleverd kan worden, zal Rolls dit in overleg met de partijen 
aanpassen. 

4a: Welke voorbereidingen moet Rolls specifiek voor de 
volmacht treffen voordat de volmacht binnen Rolls een 
nieuwe versie van een AFD-definitie voor een product in 
gebruik kan nemen? 

De tariferings- en acceptatieboxen volgen de standaard werkwijze 
met een GIM-registratiebericht om informatie over de service te 
vergaren.  

4b: Welke voorbereidingen moet de volmacht zelf treffen 
voordat hij binnen Rolls een nieuwe versie van een AFD-
definitie voor een product in gebruik kan nemen? 

De specificaties voor de aanroep van de tariferings- en 
acceptatieboxen zijn gedocumenteerd in de AFD-definitie voor het 
betreffende product.  
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Bijlage: Legenda statusaanduiding 

Geen contact Vanuit PUIV is er nog geen contact geweest met de 
leverancier over de betreffende software of service. Dit is 
de PUIV-actie die nu open staat.  

Nog starten  Leverancier moet het onderzoek naar de impact van PUIV 
voor de software of service nog starten. Als dit bekend is, 
staat de datum ‘start onderzoek’ vermeld. 

In onderzoek Leverancier onderzoekt op dit moment de impact van PUIV 
op de software of service. Als de datum van afronding 
bekend is, staat deze vermeld. 

In ontwikkeling Op dit moment werk leverancier aan het geschikt maken 
van de software of service voor PUIV. Als de datum voor 
het starten van de testen bekend is, staat deze vermeld. 

Testfase Leverancier test de aanpassingen voor PUIV binnen de 
software of service. Als de datum waarop de toepassing in 
productie gaat bekend is, staat deze vermeld. 

Geschikt voor PUIV De software / service is geschikt voor PUIV. 
Detail informatie is verkrijgbaar bij de leverancier. 

 


