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Wat is NotaFlow?
NotaFlow haalt automatisch de partijgegevens 
op uit Codex, uw notarieel softwaresysteem, 
en koppelt deze aan de modellen van Sdu. 
In een paar eenvoudige stappen doorloopt u 
een beslisboom om uw document samen te 
stellen. Een document voor uw cliënt opmaken 
ging nog nooit zo eenvoudig en snel!

Met NotaFlow worden gegevens uit uw eigen notarieel software
systeem met één klik, automatisch ingevuld in alle beschikbare 
modellen dankzij een geautomatiseerde koppeling.

Binnen 7 minuten een 
akte en onderhandse 
stukken met NotaFlow

De voordelen van NotaFlow:

• Geautomatiseerd, dus geen knip- 
en plakwerk.

• Biedt een intelligente koppeling met 
uw notarieel softwaresysteem.

• Opgenomen modellen zijn ook in een 
‘platte’ versie beschikbaar, zodat u in 
Word ermee aan de slag kunt.

• Engelse vertalingen zijn beschikbaar 
voor een selectie van modellen.

• Een volledig geautomatiseerde tool 
voor het Notariaat.

• Wordt onderhouden door 
gerenommeerde redacties die borg staan 
voor optimale actualiteit en kwaliteit.

Bevat de in de 
praktijk meest 

gebruikte modellen 
voor het Notariaat

“ Een groot pluspunt van NotaFlow 
is dat door de vragenlijsten die 
je als notaris invult, voor de klant 
automatisch een rapport wordt 
gegenereerd waarin alle stappen 
die je hebt doorlopen worden 
weergegeven; dat vindt de klant 
heel prettig.”  
 
–  Sandy Houdijk (notaris) en 

Caroline Leenards (toegevoegd notaris)  
bij Maaldrink Notarissen



NotaFlow biedt de meest gebruikte modellen uit 
het Ondernemingsrecht, Personen en familierecht 
en Vastgoedrecht aan. U ontvangt alle modellen uit 
het domein naar keuze. Deze worden vervolgens 
onderhouden door gerenommeerde redacties zodat 
de kwaliteit gewaarborgd is en blijft.

De meest gebruikte modellen 
staan voor u klaar

Tevreden klanten:

Enthousiast geworden? 
Voor meer informatie kunt u 
met ons contact opnemen per 
telefoon (070 - 378 98 80) of 
mail naar notaflow@sdu.nl.

U kunt ook via de button 
hieronder meteen een demo 
aanvragen. 

Ik wil graag een  
demo aanvragen 
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https://www.sdu.nl/leadform/s/juridisch/409

