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Digitaal ondertekenen met RMail E-Sign

1. inleiding
Een van uw relaties maakt gebruik van de E-Sign service van RMail voor het digitaal ondertekenen van
documenten. Door deze relatie bent u zojuist, of wordt u binnenkort, uitgenodigd om een overeenkomst
te tekenen met behulp van de RMail E-Sign.
U ontvangt een e-mailbericht met de volgende tekst:
Dit bericht is aan u gestuurd om elektronisch te ondertekenen. Klik hier om het document te bekijken
en te ondertekenen in uw browser.
Volg alstublieft de instructies onderaan deze e-mail voor meer details.
Hier staat de oorspronkelijke tekst.
Hoe ondertekent u elektronisch deze overeenkomst:
1. Klik hier om het document te bekijken en te ondertekenen in uw browser.
2. Volg de stap-voor-stap instructies om het document te tekenen.
3. Nadat u ondertekend heeft ontvangt u een kopie van de getekende overeenkomst voor uw
administratie.
In dit document wordt uitgelegd wat u moet doen om het contact digitaal te tekenen.
Belangrijk: Lees eerst het overeenkomst goed door en onderteken de overeenkomst alleen als u akkoord gaat. Een elektronische ondertekening met RMail is rechtsgeldig en bindt u aan de
getekende overeenkomst.
Zodra u de overeenkomst wil tekenen
klikt u op de tekst "klik hier". Er opent een
browser sessie waarin u de overeenkomst
gaat tekenen. Als eerste ziet u het scherm
met daarop een beknopte uitleg. Neem
kennis van de mogelijkheden en klik
vervolgens op “doorgaan”.

U ziet nu de tekst van de overeenkomst.

2. Het document bekijken
Indien het deze overeenkomst meerdere pagina’s bevat kan er door het document genavigeerd worden
met de indicaties boven of naast de tekst.
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Ga direct naar een pagina door het nummer te kiezen of blader via de < en > knoppen in
de functie balk of de knoppen aan weerszijde van de pagina.

3. U gaat akkoord met de inhoud.
Om het document te onderteken kiest u de “Voltooine” knop in de
functiebalk.
U ziet nu een menu waar u uw naam en functie kunt invullen. Ook wordt een handtekening gegenereerd.
Deze gegevens worden overgenomen in de overeenkomst en ook vermeld op de digitale handtekening
die aan de overeenkomst wordt toegevoegd.
Met de optie “Tekenen” kunt u de gegenereerde
handtekening vervangen door een zelf, met de muis,
getekende handtekening.

Na afloop van de procedure ontvangen alle partijen een getekend exemplaar van de overeenkomst.

4. U gaat niet akkoord met de inhoud
U kunt het voorstel afwijzen met de knop “Afwijzen”.

Vervolgens wordt gevraagd om de
reden waarom u het voorstel heeft
afgewezen.
Kies “Verstuur” nadat u de reden
heeft ingevuld. De hier gemaakte
opmerking wordt teruggekoppeld
naar de verzender.
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