
eHandtekeningen in de 

Telecom  
Waarom telecom eHandetekeningen 

nodig heeft

De telecomsector is er een die constant 

met documenten te maken heeft. Dat 

kost veel tijd. En dan heb je ook nog de 

hoge kosten voor het papier! Dat is de 

reden waarom eHandtekeningen al aan 

populariteit beginnen te winnen in deze 

branche.

Met eHandtekeningen heb je deze 

formulieren klaar in minuten:

• Mobiele contracten

• Contracten met vaste lijn

• internet Service

• Prijswijzigingen 
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Dus, hoe helpen 
eHandtekeningen?

Elke sale betekent het opstellen van een contract 

op maat van elke klant. Het aanpassen van deze de-

tails voor elk sjabloon kan vervelend worden. Sign-

able bied een oplossing waarmee deze details au-

tomatisch worden ingevuld per contract.

Persoonlijke sales

Door het onboarden van klanten te vereenvoudigen, 

worden jouw werknemers ontlast. Het vermindert 

het aantal fouten en neemt het risico op verlies van 

documenten weg. Dit stelt medewerkers in staat om 

meer tijd te besteden aan het ondersteunen en ad-

viseren van klanten.

Haal klanten binnen
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Kleine fouten kosten tijd en geld om op te los-

sen. Maar door documenten elektronisch te ver-

zenden, kan je precies aangeven waar handtek-

eningen nodig zijn. Ervoor zorgen dat jouw client 

het document begrijpt en weer volledig terug 

stuurt.

Nauwkeurig

Voorkom vertragingen door jouw contracten en 

overeenkomsten te digitaliseren. Signable biedt 

de mogelijkheid om automatische herinneringen 

in te stellen voor documenten die nog niet zijn 

voltooid. Zodat jouw team klanten niet hoeft na 

te jagen voor hun handtekening.

Snelheid
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Wij helpen deze bedrijven al... 

“Dit jaar hebben we ons geabonneerd op Signable en konden we 
besparen op papier en inkt terwijl wij sneller de contracten bij de 
klanten hadden. Al met al hebben we bijna £5000 bespaard in tijd 
en materiaal, niet slecht voor minder dan £50!”

Payroll & Compliance
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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=telecom
https://www.signable.nl/rechtsgeldigheid/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=telecom
https://www.signable.nl/rechtsgeldigheid/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=telecom
https://app.signable.co.uk/signup-trial/?utm_source=referral&utm_medium=industry_guides_nl&utm_campaign=telecom

