
Let op:  
Digitaal ondertekenen gaat nog niet op de smartphone. Er is een groot scherm voor nodig. Denk 
hierbij aan een iPad, laptop of desktop. 

Instructie Flexwrapp – digitaal ondertekenen: 

Stap 1: 
Na het aanbieden van het contract krijgt de medewerker de volgende mail in zijn opgegeven e-mail 
adres: 

Vervolgens moet men op de link drukken: https://www.flexwrapp.com (zie rood omcirkelde). 

Stap 2: 
Eenmaal op de website van Flexwrapp aangekomen moet de medewerker een account aanmaken 
met het doorgegeven e-mail adres wat bij ons bekend is.  

De medewerker dient op bovenstaande rood omcirkelde balk te drukken om een account aan te 
maken.  

https://www.flexwrapp.com/


Stap 3:  
De medewerker maakt een account aan met opgegeven e-mail adres door op registreren te klikken: 

Stap 4: 
De medewerker vult onderstaande gegevens in. Belangrijk is dat hij/zij dit doet met het opgegeven e-
mail adres. Vervolgens drukt men op Ja, ik ga akkoord met de Gebruikersovereenkomst en 
Privacybeleid en drukt men op Maak een account aan (zie rood omcirkelde). 



Stap 5: 
De medewerker krijgt een bevestiging dat een account is aangemaakt: 

Vervolgens gaat de medewerker naar zijn/haar mail en krijgt de volgende mail: 



De medewerker activeert zijn/haar account door op de knop: Activeer account te klikken. 

Nadat dit gedaan is krijgt de medewerker het volgende scherm te zien: 

Druk op de hyperlink inlogpagina om terug te gaan naar de inlogpagina. 

Stap 6: 
De medewerker heeft succesvol een account aangemaakt bij Flexwrapp. Nu dient de medewerker in 
het volgende scherm de opgegeven gegevens in te vullen en in te loggen in Flexwrapp: 



Stap 7: 
De medewerker logt in bij Flexwrapp en krijgt het volgende scherm: 

Om het contract te kunnen inzien, dient de medewerker op het kopje documenten te klikken (zie 
rood omcirkelde). 

Om het contract in te kunnen zien klikt de medewerker op documenten – en vervolgens op het 
groene Pakket Fase A …… (rood omcirkelde): 

Indien de medewerker het contract heeft ingezien kan hij/zij het weer wegdrukken door op 
onderstaande omcirkelde kruis te drukken 



Stap 8: 
De medewerker kan een keuze maken tussen het contract ondertekenen of weigeren. 

Indien de medewerker wilt ondertekenen, drukt hij/zij op het knopje ondertekenen (zie rood 
omcirkelde hierboven). 

Vervolgens kan de medewerker het contract nog een keer inzien en ondertekenen door op het 
groene knopje ondertekenen te klikken.  
Vervolgens krijgt de medewerker bij de 1e keer ondertekenen het volgende scherm: 



De gegevens van de medewerker staan hier door het systeem ingevuld. De medewerker controleert 
of deze gegevens correct zijn, vinkt vervolgens aan: deze gegevens zijn correct en drukt op aanmaken 
en ondertekenen. 

Vervolgens krijgt de medewerker het volgende scherm: 

Hier vult de medewerker zijn/haar gewenste wachtwoord in en drukt hij/zij op Activeer certificaat. 



Vervolgens krijgt de medewerker onderstaande scherm te zien en dient hij/zij op Ga verder te 
drukken: 

Vervolgens krijgt de medewerker het volgende scherm te zien:

Hij/zij vult het opgegeven wachtwoord in en drukt op indienen (rood omcirkeld). 

Het contract is vervolgens digitaal getekend!!! 



Indien de medewerker het contract wilt weigeren: 
Stap 9: 
Indien de medewerker het contract wilt weigeren, drukt hij/zij op de volgende rood omcirkelde knop: 
weigeren: 

Indien de medewerker op de knop weigeren klikt, krijgt hij/zij het volgende scherm: 

Hier dient de medewerker een reden op te geven om het contract te weigeren en drukt men op de 
knop indienen (zie rood omcirkelde). 




