HANDLEIDING ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN, V1.0

Beste ouder, verzorger

TintelTuin is met ingang van 1 juli 2014 gestart met het gebruik van Adobe EchoSign voor het
elektronisch ondertekenen van overeenkomsten met klanten. Wij hebben voor EchoSign gekozen
omdat het een gebruiksvriendelijk programma is. U kunt een document elektronisch ondertekenen
met ieder apparaat waarmee u verbinding met het internet kunt maken.
EchoSign is een veilige manier van ondertekenen. Het voldoet aan Europese standaarden op het
gebied van elektronische handtekeningen. Het ondertekenen gebeurt geheel binnen de beveiligde
EchoSign omgeving. Zodra u de overeenkomst elektronisch hebt ondertekend ontvangen zowel u als
TintelTuin hiervan een bevestigingsemail.
Onderstaand treft u een korte handleiding voor het ondertekenen van de documenten die wij u toe
sturen.
1. Email met het bericht dat een document door u kan worden ondertekend
U ontvangt van ons een email waarin wij u laten weten dat er een document klaar staat dat
door u elektronisch kan worden ondertekend:

2. Het ondertekenen van het document
Met behulp van groene knoppen wordt u naar de plaats in het document geleid waar uw
handtekening is vereist.

Door op het blauwe veld 'Ondertekenen' te klikken verschijnt er een popup waarin u uw naam
kunt invullen. Deze naam wordt vervolgens op het document geplaatst, in de vorm van een
nagemaakte handtekening. Ondanks dat dit niet de handtekening is in uw eigen handschrift,
is dit wel een rechtsgeldige handtekening.

Onderin het scherm verschijnt de melding dat u het document kunt voltooien.

3. Het document voltooien
Zodra u het document goedkeurt door op de blauwe knop 'Goedkeuren' te drukken wordt dit
bevestigd door onderstaand scherm. U kunt nu uw webbrowser sluiten.
Als u 'Dit document beheren' aanklikt wordt u doorgeleid naar een pagina waarop u een eigen
Adobe Echosign account aan kunt maken. Dit is echter niet vereist.

4. Bevestigingsemail met het document
Zodra u het document hebt ondertekend ontvangen u en TintelTuin een email met de
bevestiging. De transactie is hiermee afgerond. In de bevestiging zit een link waarmee u het
ondertekende document kunt inzien. Ook is het ondertekende document bijgevoegd als pdfbestand. Wilt u deze bijgevoegde pdf apart openen (dit is echter niet vereist), bijvoorbeeld

met Adobe, dan hebt u op uw computer een pdf-reader nodig, bijvoorbeeld Adobe. U kunt
Adobe zo nodig installeren op uw computer via de link http://get.adobe.com/nl/reader

5. Het weigeren van het document
Uiteraard kan het voor komen dat het document niet naar uw zin is opgesteld of fouten bevat.
Dan kunt u het document met behulp van EchoSign weigeren.
Hiertoe klikt u de onderstaande link aan:

Vervolgens kunt u aangeven waarom u het document niet wilt ondertekenen.

Zodra u op de knop Verzenden heeft gedrukt wordt door EchoSign bevestigd dat het
document door u is geweigerd.
Ook dit wordt bevestigd door middel van een emailbericht.

Wanneer u een document heeft geweigerd wordt zo spoedig mogelijk door onze afdeling
relatiebeheer contact met u opgenomen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u deze stellen aan
uw contactpersoon bij de afdeling relatiebeheer.

