
eHandtekeningen in de 

juridische sector  
Waarom de juridische sector 

eHandtekeningen nodig heeft

Terwijl eHandtekeningen al jaren 

bestaan, heeft de juridische sector hier 

nog niet echt op ingespeeld. Medio 2020 

staat de advocatuur en de gerechtelijke 

wereld niks in de weg om deze vorm van 

ondertekenen te gebruiken.

“Er is geen ruimte voor fouten als er 

miljoenen contracten op het spel staat, 

daarom is het van vitaal belang dat 

advocaten vertrouwen kunnen hebben 

in het juridische kader rond dergelijke 

innovaties zoals eHandtekeningen.”

Robert Bourns,  

Voorzitter van de Law Society
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Dus, hoe helpen 
eHandtekeningen?

Bescherm documenten en sla ze veilig op in jouw 

online account. Jouw account is overal toegankelijk 

en binnen jouw account kan je teamrechten instel-

len, hioermee kan jij de toegang tot contracten en 

hun inhoud verder beperken.

Sla documenten op

Het beoordelen van juridische documentatie 

vereist een grote concentratie. Het is essentieel 

dat er geen gebieden worden overgeslagen. 

Door selectievakjes toe te voegen garandeer jij 

dat alles gelezen wordt.

Iedereen leest het
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Het gebruik van ehandtekeningen illustreert de 

vooruitstrevende houding van jouw bedrijf en de 

bereidheid om zich te blijven ontwikkelen en groe-

ien. Daarnaast bied je flexibiliteit omdat de klant 

overal kan ondertekenen. Wat vooral handig is 

wanneer een kantoorbezoek niet mogelijk is.

Uitstraling naar 
klanten

eHandtekeningen benadrukken het feit dat er ab-

soluut niet met de handtekening van een onder-

tekenaar is geknoeid. Dit wordt gedaan door het 

e-mailadres, de geolocatie en het IP-adres van de 

ondertekenaar vast te leggen. Deze details worden 

in een audit trail vastgelegd. En na voltooiing per 

e-mail als pdf naar alle partijen gestuurd.

Weet wat er is gebeurd
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Wij helpen deze bedrijven al... 
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Probeer onze 14 dagen 

proefperiode!

Klik hier voor meer 
informatie over le-
galiteit & veiligheid

https://signab.co/industryguide
https://app.signable.co.uk/signup-trial
https://app.signable.co.uk/signup-trial
https://signab.co/trialsignup
https://www.signable.nl/rechtsgeldigheid/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=rechten
https://www.signable.nl/rechtsgeldigheid/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=rechten
https://www.signable.nl/rechtsgeldigheid/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=rechten
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