
Alles wordt in het werk gesteld 
om u snel een antwoord te geven.

WWW.INTERIMSIGN.BE
Via deze site hebt u een overzicht van de verschillende ondertekenoplossingen 
en de te volgen stappen. Om u zo goed mogelijk te helpen nodigen wij u uit 
om korte demofilmpjes te bekijken, want enkele beelden zeggen meer dan een 
lange uitleg.

INTERIMSIGN
Sluit online uw uitzendcontract af en start meteen met uw nieuwe job.

EENVOUD
De voorgestelde ondertekenoplossing is eenvoudig te gebruiken. Afhankelijk van 
uw voorkeur kunt u uw handtekening plaatsen door middel van uw elektronische 
identiteitskaart of een door uzelf gekozen persoonlijk paswoord. Met een smartphone 
kunt u alles vanop uw toestel beheren, maar ook met een eenvoudige gsm wordt u
op weg gezet om de elektronische arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

1 UNIEK PLATFORM
U hebt de toegang tot dit platform door middel van een door uzelf gekozen 
persoonlijk paswoord en vindt er alle documenten terug van alle uitzendkantoren 
waar u ook werkt of hebt gewerkt. Kortom, het is een echte bibliotheek, waarin alle 
nuttige documenten staan die verband houden met uw uitzendopdrachten en die in 
één enkele muisklik toegankelijk zijn.

VEILIGHEID VERZEKERD
De voorgestelde oplossingen waarborgen uiteraard een persoonlijke toegang door 
middel van een door uzelf gekozen paswoord. U bepaalt de toegangsparameters 
zonder dat uw werkgever (het uitzendkantoor) daar inzage in heeft.

ARCHIVERING
Zit uw uitzendopdracht erop? U hebt nog vijf jaar lang toegang tot uw 
arbeidsovereenkomsten in een persoonlijk archief.

DAAROM!
WAAROM?

EEN PROBLEEM?
EEN VRAAG?
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ADMINBOX: ALLES OP 1 PLAATS (www.adminbox.eu) 

Ondertekenen met eID

3. Bekijk uw (on)getekende overeenkomsten
 Bekijk uw ongetekende (onder de rubriek "Taken")
 en getekende (onder de rubriek "Documenten") overeenkomsten.

4. Teken uw overeenkomsten
 Teken vanuit uw archief. Via de knop "ondertekenen" kunt u vervolgens uw contract 
 ondertekenen met uw zelf gekozen persoonlijk paswoord of met uw eID.

1. Ontvang de uitnodigings- 
 mail van AdminBox bij het
 ondertekenen van uw  
 eerste contract
 Activeer uw account via de link
 "Activeer AdminBox".

2. Activeer uw account
 Kies een wachtwoord, bevestig
 uw wachtwoord en sluit procedure
 af met "Maak account aan".

1. U leest de overeenkomst na en kiest voor
 "Ondertekenen met paswoord"

2. Onderteken eenmalig
 een mandaat en kies uw
 eigen paswoord
 Onderteken eenmalig een mandaat 
 met een code die u ontvangt per e-mail 
 of via sms. Kies een manier van
 verwittigen voor nieuwe overeen-
 komsten en kies uw persoonlijk paswoord. 

3. Onderteken vanaf nu al
 uw overeenkomsten met uw eigen paswoord

Ondertekenen met paswoord

Het contract blijft gedurende 5 jaar beschikbaar voor consultatie op www.adminbox.eu.

ONDERTEKEN MET UW ZELFGEKOZEN PASWOORD ONDERTEKEN MET UW eID

Contract lezen en ondertekenen

AdminBox contracten lijst

U ontvangt een mail (of een sms) met een link naar
uw elektronisch arbeidscontract in AdminBox

In deze mail vindt u alle instructies. U kan rechtstreeks de overeenkomst 
bekijken en de ondertekening starten. Of u kan naar uw archief gaan
en van daaruit de overeenkomst bekijken en ondertekenen.

1. U leest de overeenkomst na
 en ondertekent met uw eID

2. Voer uw pin in 
 Steek uw eID in de kaartlezer
 en geef uw pin in.

3. Bekijk uw getekende overeenkomst


