Het Doccle Charter
Doccle engageert zich om jouw administratie te vergemakkelijken en te digitaliseren. 
Dit charter legt de missie en visie van Doccle vast. Om die te vervullen, maakt Doccle jou 10 beloftes.

Missie

Visie

Doccle brengt klanten en hun organisaties samen door hen
persoonlijk te assisteren met een eenvoudige en interactieve
vorm van administratie.

Onze inspiratie vinden wij in de sociale netwerken. Op een

eenvoudige en altijd toegankelijke manier wil Doccle een
verbonden gemeenschap, een community dus, creëren voor
administratieve relaties tussen bedrijven en mensen.  


Wij denken dan ook dat eenvoud daarbij de basisbehoefte
is. Vertrouwen en privacy moeten het verschil maken zodat
zowel de community van de bedrijven als van de gebruikers
er hun administratie piekfijn digitaal en zonder kopzorgen op
orde kunnen houden. En dat in een minimum aan tijd.

Tien beloftes aan
onze gebruikers
1

2

Doccle biedt jou een onafhankelijk, sectoroverschrijdend platform dat al je informatie van
verschillende organisaties bundelt op één plek.
Doccle biedt jou de mogelijkheid om alle
administratieve taken voor al jouw persoonlijke
documenten uit te voeren: bekijken, betalen,
delen, archiveren en tekenen.

6

Doccle verzekert jou om je gegevens te
verwerken volgens de GDPR-wetgeving.

7

Doccle zet zich in om een eenvoudig en intuïtief
platform aan te bieden dat steeds evolueert.

8
3

Doccle verzekert jou dat je altijd en overal
toegang hebt tot je informatie via je pc,
smartphone of tablet. Je hebt letterlijk je
administratie in je broekzak!
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5

Doccle zet zich in om de hoogst mogelijke
veiligheidstandaard te garanderen voor alle
informatie, facturatie- en verzendingsprocessen
op het platform.
Doccle garandeert jou om je documenten te
bewaren zolang jij dat wil tenzij je zelf beslist
een document of een verbinding met een
organisatie te verwijderen.

10

Doccle is geen marketingplatform ter promotie
en verkoop van producten en diensten: je zal op
Doccle geen reclamefolders of andere
promotionele documenten ontvangen.
Doccle is, én blijft, een gratis dienst voor de
basisadministratie van jou als particuliere
eindgebruiker.
Doccle betrekt jou in de verdere evolutie van het
platform. Doccle evalueert al jouw suggesties en
bevindingen bij het ontwikkelen van nieuwe
functies of verbeteren van bestaande functies.
De kracht van de grote community gebruiken we
om nog meer bedrijven te laten aansluiten. Een
sneeuwbaleffect dus!

