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Hoe creëert u een klantenervaring 2.0? 

 

In welke talen is uw applicatie beschikbaar? 

Louise is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.  

 

Wat is de kostprijs van uw programma?  
Is deze kostprijs per kantoor of hangt dit af van het aantal gebruikers? 

Louise is vandaag beschikbaar in verschillende packs. De kostprijs voor de Bronze 
pack bedraagt 125 EUR per maand per kantoor, verhoogd met 10 EUR per 
medewerker. De Silver pack, dewelke heel wat meer functionaliteiten heeft, 
bedraagt 245 EUR per kantoor, vermeerderd met 10 EUR per gebruiker.  

 

Hoe zit het met de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening via QR ? 

De digitale handtekening wordt vandaag niet via een QR code gezet. De QR dient 
er enkel voor om een tekenveld te openen op uw smartphone of tablet, zodat de 
handtekening makkelijker te plaatsen is dan bijvoorbeeld met de muis of via de 
trackpad van de laptop. Er dient dus nog steeds met de hand getekend te worden.  

 

Als er al digitaal wordt getekend met bepaalde klanten via BRIO < MyBroker 
applicatie, dient klant dan parallel de Louise app te downloaden, of zijn beide 
systemen geïntegreerd? 

Louise is geen mobiele app. Wanneer de klant digitaal tekent, gebeurt dat via een 
weblink die hij in email of via sms/whatsapp ontvangt. Het is daarnaast niet nodig 
om in beide systemen te tekenen. Indien de klant de handtekening verkiest via de 
MyBroker app van Brio, dan kan in Louise manueel worden aangepast dat de 
stukken reeds werden ondertekend.  

 

Gebeurt de analyse van de klantenbehoeftes automatisch ?  

Dat klopt. Op basis van de ingevulde gegevens, of van de gegevens die worden 
opgeladen vanuit het beheerpakket, zal Louise automatisch de risico- en 
behoefteanalyse opmaken. Ook de precontractuele documenten desbetreffend 
worden zo goed als mogelijk met de beschikbare informatie automatisch ingevuld 
en klaargezet voor ondertekening.  
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In welke regio’s van België kan Louise woningen evalueren?  

De databronnen die Louise gebruikt zijn beschikbaar voor alle types van woningen 
over het volledige Belgische grondgebied. 
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