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Een krabbel zetten kan voortaan digitaal. 

Probeer Krabbl 
één maand gratis
• Eerste 50 handtekeningen gratis.
• 1 gebruiker inbegrepen. 
• Vrijblijvend - abonnement stopt 

automatisch.

Ga naar krabbl.nl en vraag direct 
een demo-account aan!

krabbl.nl

Krabbl biedt een eenvoudige oplossing voor  
digitaal ondertekenen, waarin u zelf bepaalt wie  
tekent en binnen welke termijn. Zo weet u  
precies de ondertekenstatus van uw docu
menten en heeft u hier geen omkijken meer 
naar. Deze digitale handtekening bespaart 
tijd én geld. Papiervrij, rechtsgeldig en veilig,  
klik, klik, klaar!

Papiervrij
Snel en eenvoudig digitaal ondertekenen van 
documenten op smartphone, pc of laptop.

Besparen
Sneller ondertekenproces met minder fouten 
en besparing op print- en portokosten.

Rechtsgeldig
Veilige en zekere methode met een rechts-
geldige handtekening als resultaat, compliant 
met Europese wetgeving.

Eenvoudig
Digitaal ondertekenen in drie eenvoudige 
stappen: ontvangen, lezen en ondertekenen.

Zekerheid
Volg het ondertekenproces realtime en stel 
automatische notificatieberichten in.

Opslaan en bewaren
Ondertekende documenten veilig opslaan en 
bewaren zodat tijd- en plaatsonafhankelijk 
gewerkt kan worden.

Krabbl 
Online direct beschikbaar:

• Online professional portal
• Realtime documenten volgen
• Tekenen op smartphone, tablet en PC
• Standaard ondertekenprocedure
• Rechtsgeldig ondertekenen (PKI certificaat)
• Pay per use (handtekening/sms)
• AVG-Proof

vanaf 39,95* per maand

Krabbl +
Krabbl aangevuld met:

• Integratie met bedrijfsapplicaties (API)
• Flexibele ondertekenprocedures
• Eigen huisstijl
• Dynamische invulformulieren
• Archiefmodule
• Organisatiebrede configuratie 

en nog veel meer...

prijs op aanvraag

Neem contact op via info@krabbl.nl 
voor een aanbod op maat

* exclusief pay per use-kosten voor handtekeningen/sms

Vraag direct een proefabonnement  
aan op krabbl.nl
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