
DocuSign Payments is een snelle en eenvoudige manier om 
in één stap betalingen en handtekeningen aan te vragen 

Krijg direct betaald en voorkom vertragingen tijdens het inningsproces

Besteed meer tijd aan de groei van je bedrijf en minder aan het 
handmatig innen van betalingen en het najagen van ondertekende 
overeenkomsten

Voorkom onnauwkeurigheden en fouten en garandeer dat je het juiste 
bedrag ontvangt

Bied je klanten een optimale klantervaring waarbij ze altijd, overal en op 
elk apparaat kunnen ondertekenen en betalen

In één stap betalingen en  
handtekeningen aanvragen
Veel bedrijven moeten tijdens de afhandeling van een overeenkomst zowel betalingen als 
ondertekeningen aanvragen. Vandaag de dag zijn dit twee aparte, onsamenhangende stappen, 
waarbij meer dan 65% van de geënquêteerde* bedrijven te maken heeft met vertraagde betalingen of 
betalingen helemaal niet ontvangt.  Bovendien leiden bestaande processen om betalingen te innen en 
handtekeningen te verkrijgen tot tijdverlies omdat je betalingen achterna moet zitten, een slechtere 
klantervaring en onnauwkeurigheden of fouten. Mogelijk zie je hierdoor zelfs winstgevende kansen  
over het hoofd.
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Mogelijk gemaakt door:



Vraag allerlei betalingen aan binnen de DocuSign-ervaring

DocuSign biedt integratiemodules voor de populairste 
betalingsgateways, zodat ondertekenaars betalingen kunnen verrichten 
met hun creditcard, betaalkaart, Apple Pay, Android Pay. Ga naar 
docusign.nl/payments voor een lijst met betalingsgateways die 
standaard compatibel zijn met DocuSign.

Belangrijkste mogelijkheden 
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Gebruiksscenario’s

Leasecontracten
Donaties
Boekhouding en belastingvoorbereiding
Aannemersovereenkomsten
Evenementregistratie
Facturen
Verkoopcontracten
Verzekeringspolissen
Borgsommen
Maandelijkse lidmaatschapskosten
Achterstallige betalingen

Makkelijk in te stellen
Ontvang betalingen op je 
bankrekening in slechts een paar 
stappen, zodat je betalingen met 
creditcards, betaalkaarten, Apple 
Pay, Google Pay en automatisch 
kunt accepteren.

Mobiel
Bied je klanten een optimale 
klantervaring waarbij ze wanneer 
dan ook en op elk apparaat 
kunnen ondertekenen en 
betalen.

Flexibel
Vraag om betalingen die voldoen 
aan je bedrijfsbehoeften, zoals 
eenmalige betalingen (vaste, 
formulegebaseerde of door de 
afzender bepaalde bedragen) 
en toekomstige of terugkerende 
betalingen.

Intuïtief
Gebruik de drag-and-
dropfunctie in de interface om 
moeiteloos de tag ‘Payments’ 
toe te voegen aan een 
overeenkomst.

Veilig
Wees verzekerd van 
ongeëvenaarde beveiliging 
dankzij onze krachtige 
versleuteling van gegevens. 
Betaalgegevens worden niet 
opgeslagen in DocuSign.

Partners
Gebruik bekende 
betaalmethoden met onze 
ingebouwde integratiemodules 
voor de meestgebruikte 
betalingsgateways.

Over DocuSign 
DocuSign faciliteert het zakendoen tussen organisaties door het voorbereiden, ondertekenen en beheren van 
overeenkomsten en het ondernemen van actie daarop te automatiseren. Via ons DocuSign Agreement Cloud-
platform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te 
ondertekenen–altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 500.000 klanten en honderden 
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign voor betere overeenkomsten.

Voor meer informatie 
emea@docusign.com 
+31 20 808 5264

DocuSign, Inc.  
9 Appold Street, 2nd Floor 
Londen, EG 2AP, Verenigd 
Koninkrijk

docusign.nl

http://www.docusign.nl/producten/payments

