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Digitaal ondertekenen
Makkelijk en rechtsgeldig in de cloud
ondertekenen met PKI signing

De voordelen van digitaal
ondertekenen
Documenten en dossiers digitaal
ondertekenen op elk mobiel apparaat
Geen software nodig om documenten
in te zien en te ondertekenen

Nooit meer printen en dus beter voor
het milieu
De digitale handtekeningen voldoen
aan de hoogste eisen op het gebied
van wet– en regelgeving
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Ondertekenen in 4 stappen
Via een e-mailbericht ontvang je
een ondertekenverzoek
Je verifieert je identiteit
Je ondertekent het document of
het dossier
Je download de documenten ten
behoeve van je eigen administratie
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Het ondertekenverzoek
Elke ondertekenaar ontvangt via een e-mailbericht een
ondertekenverzoek. In dit verzoek staan duidelijk de afzender en de
naam van het document of dossier. Klik op ‘Nu ondertekenen’ of plak de
URL in de browser om naar het naar het ondertekenplatform te gaan.
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Identiteit verifiëren
Om de ondertekening rechtsgeldig te laten zijn, dien je jouw identiteit te
verifiëren door middel van WhatsApp. Scan de QR-code die na stap 1
zichtbaar wordt met je telefoon. Je krijgt alleen toegang als je de code
verstuurt met het toestel waarvan het mobiele telefoonnummer bij ons
bekend is.
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Onderteken je met
een mobile device?

Gebruik je WhatsApp
op je computer?

Wil/kun je geen
WhatsApp gebruiken?

Klik dan op de tekst onder
de QR-code ‘Openen in
WhatsApp’. Ga na het
versturen van het bericht
terug naar de browser op
je andere mobile device
waar je op ‘openen in
WhatsApp’ hebt geklikt.
Deze zal na enkele
seconden je document
openen.

Deze kun je ook
gebruiken. Klik op de QR
code met je muis. Je krijgt
dan de melding dat
https://api.whatsapp.com
de app wilt openen. Klik
op ‘WhatsApp openen’.
WhatsApp opent zich met
reeds ingevoerde
gegevens. Klik op
verzenden.

Klik dan op ‘Ik heb geen
WhatsApp’. Je kunt
gebruik maken van een
sms die naar je wordt
verstuurd. Deze dien je in
te voeren.
Sms berichtjes komen helaas niet
altijd aan. Soms moet je je toestel
opnieuw opstarten en een nieuwe
sms aanvragen. Wij hebben hier
geen invloed op.
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Ondertekenen
Zodra je identiteit is geverifieerd, krijg je het document of het dossier
te zien. Rechts in de kolom ‘audit trail’ staan de gegevens en de
volgorde van de ondertekenaars. Door op je eigen naam te klikken
navigeer je direct naar de plaats van ondertekenen.
Onderteken je jouw dossier op een mobiel apparaat? Dan zul je de kolom Audit trail niet zien
staan, maar moet je zelf naar de plaats van ondertekening scrollen.

Kies vervolgens voor ‘ondertekenen’ of ‘afwijzén’
ONDERTEKENEN
Afhankelijk van de instellingen van je
organisatie zal direct ondertekend worden,
of wordt er gevraagd hoe de handtekening
eruit moet komen te zien.

AFWIJZEN
Geef bij een afwijzing ook altijd aan wat de
reden van afwijzing is, zodat wij dit kunnen
aanpassen.
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Ondertekenen
Wordt er gevraagd hoe jouw handtekening eruit moet komen te
zien? Dan kun je kiezen uit drie opties.
De stempel

Een krabbel

Afbeelding
De weergave van de handtekening heeft geen invloed op de juridische geldigheid. Het
maximum formaat van de afbeelding is 100kb.
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Documenten downloaden
Ben je de enige of laatste
ondertekenaar? Dan kun je direct het
ondertekende document of het dossier
downloaden.

Alle ondertekenaars en ontvangers
ontvangen een e-mail met downloadlink
zodra het document of het dossier door
alle ondertekenaars is ondertekend.

Heb je vragen over PKIsigning? Neem dan
vooral contact met ons op, wij helpen je
uiteraard graag verder!
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