
Het ID-verificatieproces 
is ingewikkeld, maar dat 
hoeft het niet te zijn

Voor de onboarding van klanten 
en medewerkers zijn bedrijven 
verplicht om ID's te verzamelen, 
controleren en opslaan

Onderzoek onder 850+ DocuSign-klanten 
wijst uit:

van de bedrijven eist 
ID-verificatie voor de onboarding 
van medewerkers en klanten25% 
verifieert identiteiten door 
de geldigheid van ID-bewijzen 
te controleren74% 

...moet hun identiteit aantonen met een ID-bewijs.

54%  nieuwe klanten
51%  medewerkers

25%  contractpartners

De reden: nalevingsvereisten 
zoals Know Your Customer (KYC) 
worden steeds strenger.

64% van de financiële 
dienstverleners eist 
een ID-bewijs voor 
de onboarding van 
klanten

ID-verificatie wordt vaker toegepast 
in gereguleerde sectoren

64%

Maar deze processen vragen te 
veel handmatige stappen:

Klantinformatie verzamelen1
Het fysieke document 
controleren 2
Het ID-bewijs controleren3
Het adres verifiëren4
Een kredietcheck uitvoeren5
Vergelijken met overheidslijsten6
De overeenkomst ondertekenen7

Dit zijn allemaal handmatige stappen

boetes uitgedeeld in Europa voor het 
niet nakomen van wetgeving, waarvan 
de meerderheid opgelegd door de 
Financial Conduct Authority (FCA) in 
het Verenigd Koninkrijk.

€1.5B

Het kan je zelfs klanten kosten

Handmatige processen voor 
ID-verificatie kunnen ervoor zorgen 
dat organisaties aan extra risico’s 
blootgesteld worden

stapte hierdoor 
over op een andere 
financiële instelling13%

van de zakelijke 
bankklanten vond 
de KYC-ervaring 
ondermaats2

89%

De oplossing: een volledig digitale 
tool voor ID-verificatie

DocuSign ID Verification biedt:

Automatische verificatie van 
elektronische ID's en ID's met foto

Toegang op elk apparaat 
en vanaf elke locatie

Registratie van ID-gegevens 
om te voldoen aan KYC-vereisten

Bij 85% van de 
verkoopovereenkomsten 
van advocaten-kantoor 
Synch komt er geen 
handwerk bij te pas. 
Dat bespaart geld, verkort 
de doorlooptijd en zorgt 
voor minder fouten.
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Ontdek waarom digitale ID-verificatie 
een prioriteit zou moeten zijn voor 
jouw organisatie. Download het 
e-book De identiteitscrisis van 
klanten oplossen.

Ben jij klaar voor een 
nieuwe manier van 
digitale ID-verificatie?

Bij het Zweedse advocatenkantoor
Cederquist werden contracten 
sneller verwerkt en werd 
technologie breder omarmd

85%

https://www.docusign.co.uk/sites/default/files/resource_event_files/synch-law-casestudy.pdf
https://www.docusign.co.uk/sites/default/files/resource_event_files/cederquist_customer_story_081119.pdf

