HOE WERKT EEN
INSCHRIJVING MET OCKTO?
Om op een veilige en betrouwbare manier in aanmerking te kunnen komen voor jouw
toegewezen woning, willen we graag je (persoons)gegevens verifiëren via Ockto.
Ockto is een applicatie op je telefoon om dit veilig en snel te doen. Ockto is aangemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en staat onder toezicht van De Nederlandse
Bank. Ockto voldoet aan de hoogste security eisen en is ISO27001 gecertificeerd.

DOORLOOP DE STAPPEN
Via het stappenplan willen we je graag informeren
over het gebruik van Ockto. Bekijk de afbeelding
zorgvuldig en doorloop het stappenplan om je
inschrijving compleet te maken. Met Ockto kunnen
we jouw privacy beter waarborgen en ben je zelf in
controle over de verstuurde gegevens. Alleen jijzelf
hebt inzicht in de gegevens die op je telefoon staan
opgeslagen.
Het compleet maken van je inschrijving via Ockto
vindt plaats na toewijzing van een woning en is een
verplicht onderdeel. Voor nu vragen we je alvast te
controleren of je beschikt over je inloggegevens van
DigiD. Het is niet mogelijk om in te loggen met de
DigiD App. Je moet dus in het bezit zijn van een DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord.
Kijk op de website van DigiD om te controleren of de
sms-verificatie aanstaat. Op de site van DigiD kun je
met de grote oranje button inloggen en het verifiëren
per sms aanzetten.

Met Ockto kunnen we meestal de
benodigde gegevens van je controleren
als je in loondienst bent, maar we
hebben altijd nog een aantal aanvullende
documenten nodig die niet via Ockto op
te vragen zijn als je ondernemer of
gepensioneerd bent.

Vragen over het inschrijven? Neem contact op met de makelaar.

Aanvullende documenten zijn via het
woningdossier te uploaden en willen wij
niet per e-mail ontvangen.
Hierdoor kunnen we jouw privacy beter
waarborgen.

STAPPENPLAN
1

Je krijgt een woning
toegewezen
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Ockto-app downloaden

Gefeliciteerd!
Accepteer de toewijzing
en doorloop de stappen

Accepteren
Beginnen
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Ockto-app gebruiken

Welke informatie gaan we
bijvoorbeeld verzamelen?
- Wie jouw gezinsleden zijn
- Welke inkomsten & uitgaven je hebt
- Of je een eigen huis of auto hebt
- Of je een studieschuld hebt

- Inloggen met DigiD
- Gegevens ophalen
- Toestemming geven

Snel & efficiënt
Binnen 3 minuten klaar

Vragen over het inschrijven? Neem contact op met de makelaar.

MijnOverheid

Mijnpensioenoverzicht

Belastingdienst

DUO

UWV

Veilig & betrouwbaar
Log gemakkelijk in met je DigiD

