
De voordelen van eSign

De drie digitale handtekeningen verschillen in juridisch bewijs op de volgende vereisten: 
1. Authenticiteit: is de handtekening uniek gelinkt aan de ondertekenaar? 
2. Identiteit: is de identiteit van de ondertekenaar goed vast te stellen? 
3. Integriteit: zijn de data (documenten) niet gewijzigd tijdens en na het onder tekenproces? 

Meer informatie over de technische en juridische kenmerken van de drie handtekeningen 
kun je vinden in de whitepaper van eSign.
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Rechtsgeldig ondertekenen met eSign

Digitalisering helpt organisaties processen te versnellen en fl exibeler te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is
eSign: een cloudoplossing waarmee het gehele ondertekenproces van documenten digitaal verloopt. Zo realiseer 
je aanzienlijke besparingen in tijd, papier en kosten. Bovendien bied je je relaties een snelle, betrouwbare en 
veilige manier om een document digitaal rechtsgeldig te ondertekenen.
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In 5 stappen naar een digitale handtekening
Binnen enkele minuten creëer en verstuur je een te ondertekenen document, waarna de ontvanger hem controleert 
en tekent. Er kunnen meerdere tekenaars zijn die het document in willekeurige volgorde moeten tekenen. Ook 
kunnen er meerdere documenten tegelijkertijd worden ondertekend. Na ondertekening is het document direct 
beschikbaar voor download of archivering voor alle partijen. De stappen:

Waarom kiezen bedrijven voor eSign van Pondres?

Verschillende identificatiemogelijkheden

Het document wordt digitaal voorbereid en verstuurd. De ontvanger kan het vervolgens, nadat zijn identiteit 
gecontroleerd is, ondertekenen. Deze autorisatie is mogelijk op diverse manieren, zoals manueel, biometrisch, 
met bankpas of iDIN, sms/e-mail met OTP, Itsme® of alternatieven via het OpenIdConnect Protocol zoals DigiD 
en eHerkenning. Zo weet je altijd zeker dat de juiste persoon de handtekening heeft gezet. Het certificaat van 
ondertekening wordt opgeslagen in het verzegelde document; encryptie zorgt er zo voor dat het document niet 
meer gewijzigd kan worden na ondertekening. 

Meer informatie

Wil je jouw documenten snel, eenvoudig en veilig digitaal ondertekenen? Onze specialisten kijken graag welke 
toepassing en inrichting het best bij jouw organisatie past. We adviseren je, denken met je mee en helpen je bij de 
implementatie. Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag. 

info@pondres.nl | +31 88 949 41 00
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