Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

dPi ALERT # 3
Onderhoud aan het portaal
Vanavond is het portaal tussen 18.00 en 24.00 uur niet beschikbaar
wegens onderhoudswerkzaamheden. Excuses voor dit ongemak.

Validatie registratienummer KvK
De foutmelding 'Registratienummer bij de Kamer van Koophandel' BEHOORT
NIET gelijk te zijn voor enige context' die enkele corporaties kregen, is
opgelost. De technische oplossing wordt vanavond bij de
onderhoudswerkzaamheden doorgevoerd.

Cache-geheugen leegmaken
Als u (technische) foutmeldingen in het portaal krijgt, (bijvoorbeeld bij het
verzenden van de dPi-rapportage), maak dan het cache-geheugen leeg. De
foutmeldingen worden dan niet meer getoond. Meer informatie hierover
vindt u ook in dit artikel in de kennisbank.

Transacties tussen DAEB TI en niet-DAEB TI
Op het moment dat er transacties tussen DAEB TI en niet-DAEB TI
plaatsvinden, krijgt u onderstaande melding (warning) ten onrechte in
hoofdstuk 3.4 ‘Specificatie beleidswaarde’. Dit geldt ook voor de validatie
ten aanzien van de marktwaarde. U kunt in dit geval volstaan met een
tekstuele toelichting in hoofdstuk 3.
'Totale beleidswaarde (voor LTV/solvabiliteit)' aan het einde van de periode
BEHOORT gelijk te zijn aan 'Totale beleidswaarde (voor LTV/solvabiliteit)' aan het
begin van de periode + 'Beleidswaarde nieuwbouw' + 'Beleidswaarde aankoop' 'Beleidswaarde verkoop' - 'Beleidswaarde verkoop (complexgewijs)' 'Beleidswaarde sloop' + 'Beleidswaarde mutatie verbetering bestaand bezit' +
'Beleidswaarde autonome mutatie'.
Meer informatie vindt u in het document: Veranderingen en
aandachtspunten dPi 2018.

Deadline aanleveren dPi 2018
Meerdere corporaties hebben dPi2018 al via het nieuwe portaal ingediend.
Wij wijzen u erop dat, op grond van artikel 44a van de Woningwet,
corporaties worden geacht het overzicht van de prospectieve informatie
jaarlijks vóór 15 december te verstrekken aan de in de wet genoemde
uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.
Meer informatie leest u in het artikel in de kennisbank.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van SBRwonen?
Dat kan via de site van SBR-wonen.

Vragen?
Voor inhoudelijke en technische vragen over dPi: kijk in onze kennisbank.
Vindt u hier het antwoord niet, gebruik dan het contactformulier van de
Servicedesk.

SBR-wonen, een samenwerking van Aedes, BZK, Aw en WSW, werkt aan de
verbetering van de informatievoorziening in de corporatiesector.

Bezoek onze site voor meer informatie

Copyright © ** SBR-wonen, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

