
Checkout handleiding
Webdealer  checkout



Start in Webdealer

• Selecteer de gewenste auto 
inclusief opties en accessoires, 
looptijd en kilometrage

• Gaat de klant akkoord? Klik dan
op ‘bestellen’



Account aanmaken

• Doorloop altijd samen met de klant 
het formulier! Zo wordt een account 
aangemaakt.

• Met een account kan de klant op 
ieder moment terugkeren en het 
proces afronden.

• De klant kan daarna dus kiezen:
• Doorloop de volgende stappen in de 

showroom samen met de dealer

• Of doorloop de stappen thuis om het af te
ronden

• E-MAIL: Na het aanmaken van een 
account ontvangt de klant een e-
mail met een link. Via deze link 
keert hij / zij terug naar de 
checkout.

Let op: maak altijd een account aan. Zonder 

account kan de klant niet op een later moment 

terugkeren naar de checkout.



In 3 stappen naar je leasecontract

Vul hier alle informatie in en voer de 

credit check uit. Je krijgt direct het 

resultaat.

Hier kan de klant zijn documenten

uploaden via de EDR-portal.

De klant kan direct zijn contract 

ondertekenen.

Hier vind je een samenvatting van de 

configuratie.

Let op: Vergeet naderhand niet uit 

te loggen! Door uit de loggen kun je 

voor je volgende klant weer een 

nieuw account aanmaken.



Stap 1: Gegevens voor credit check

• In de eerste tab worden de 
persoonlijke gegevens ingevuld. 
In de tweede tab de financiële 
gegevens.

• Is het nodig voor de financiering 
om een tweede contractant toe te 
voegen, klik dan op ‘voeg een 
tweede contractant toe’ 

• Delen de partners ook de woonlasten? 
Dan mag je de woonlasten verdelen 
tussen beide contractanten. 

Voor verdere toelichting klik 

je op de I-icoontjes.



Stap 2: Geautomatiseerde toetsing

• De klant klikt op ‘voer credit check uit’

• EDR voert automatisch de volgende 
checks uit:

• Inkomsten / lasten toets

• BKR-toets

• EDR-database check

• De uitslag wordt binnen 10 seconden 
weergegeven:

• Afgekeurd? Dan kan de gebruiker zijn of haar 
partner toevoegen en de check nogmaals 
uitvoeren.

• Goedgekeurd? Dan kan de gebruiker door 
naar stap 2 en 3.

Let op: de automatische credit check kan maximaal drie 

keer uitgevoerd worden.



Stap 3: Documenten uploaden

• De klant kan nu zijn documenten 
uploaden. Door te klikken op ‘upload 
jouw documenten’ komt hij / zij in de 
EDR-portal terecht. 

• EDR voert op basis van deze 
documenten de laatste controle uit.

TIP: 

De klant kan ook eerst zijn contract ondertekenen en 

vervolgens thuis zijn documenten uploaden. Zo kan 

de deal direct in de showroom gesloten worden!



Stap 4: Contract ondertekenen

• Het leasecontract staat klaar in de 
checkout. De klant kan het contract 
bekijken (en gemakkelijk digitaal 
ondertekenen) door te klikken op ‘bekijk 
je contract’.

• Het contract is pas geldig ná akkoord 
van EDR en KYC.

Let op: Is er een tweede contractant toegevoegd? Dan is 

het niet mogelijk om online het contract te ondertekenen. 

Het Hyundai team stuurt het contract dan per e-mail naar 

de klant.



Stap 4: Contract ondertekenen

• Door akkoord te gaan met de 
voorwaarden en te klikken op 
‘onderteken contract’, kan de 
klant het leasecontract 
ondertekenen 

• Het getekende contract is nu 
beschikbaar in zijn / haar account. 

E-MAIL:
Na het ondertekenen van het contract ontvangt de 

klant het leasecontract en de uitnodiging voor KYC 

ook direct per e-mail.



Stap 5: KYC

• Het getekende contract wordt 
toegestuurd per e-mail

• In de e-mail vragen wij ook de laatste 
stap te doorlopen, namelijk de KYC

• De klant wordt gevraagd een kopie 
paspoort te uploaden en enkele 
vragen te beantwoorden, m.b.t. sector 
van activiteit en functie

• Ondanks dat een rijbewijs in Nederland een 
geldig identiteitsbewijs is, vragen wij specifiek 
om een identiteitskaart of paspoort te uploaden.



Start 14 dagen bedenktijd

• Heeft de KYC-check plaatsgevonden en zijn de documenten vanuit 
EDR geverifieerd en akkoord? Dan stuurt Hyundai een bevestiging 
per e-mail naar de klant. 

• Het contract gaat nu definitief in en daarmee start ook de 14 dagen 
bedenktijd.

• Wil de klant afzien van deze bedenktijd? Gebruik dan het 
addendum. Dit document dient bij de dealer getekend te worden. 
Je vind het addendum hier. Mail het getekende addendum 
vervolgens naar hyundai-lease@arval.nl.

https://cms-static.arval.com/sites/default/files/119/2019/07/Addendum%20wettelijke%20bedenktermijn%20van%2014%20dagen.pdf
mailto:hyundai-lease@arval.nl


Opmerking voor de dealer

• Maak altijd een account aan. Zonder account kan de 
klant niet terugkeren naar de checkout.

• Vergeet niet uit te loggen. Anders wordt bij een 
nieuwe cliënt de configuratie van een bestaande 
account overschreven.

• Na het uitloggen kun je niet meer terug naar de 
checkout. De gegevens van de klant zijn dan volledig 
beschermd en alleen voor de klant toegankelijk.

• Volg de status van het proces in het leadoverzicht.


