
 
Tien tips voor het plaatsen van je digitale 

handtekening bĳ DIFC 

Je hebt de volgende documenten nodig: 

• Emirates ID of   
• Paspoort  

Regel de eerste drie stappen ruim van de tevoren 

1. Download Skype for business 

2. Installeer de software. Misschien heb je hiervoor wachtwoorden van je 
computer nodig, dus doe dit ruim op tijd.  

3. Je hebt twee apparaten nodig; een computer en een mobiel of tablet. Je 
kunt je handtekening namelijk makkelijker zetten op een mobiel of een 
tablet. Zorg ervoor dat je op allebei de apparaten e-mail kunt ontvangen.   
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Dit regel je vlak voor de start 

4. Zorg dat je een stabiele internetverbinding hebt. Als meer mensen 
gebruiken van je WiFi punt, vraag je dan af of je misschien beter 4G kunt 
gebruiken. 

5. Gebruik een headset en sluit die aan op PC or Mac, als je een headset 
hebt.  

6. Zorg voor een stille ruimte. Bij voorkeur zonder kinderen of huisdieren. 
Plak zo nodig even een notitie op de deur met ‘niet storen’ erop.  

Nu kun je starten  

7. Je ontvangt een link voor Skype for Business van DIFC. Je kunt inloggen 
als gast en als je geen ruime ervaring met Offi ce356 hebt, is dat ook wat 
wij aanraden; gewoon inloggen als gast.  

8. The meeting start als iedereen digitaal is ingelogd. Je zult je 
ongetwijfeld moeten legitimeren met je paspoort of je Emirates ID. 

9. You Daarna komt de link die je het best kunt 
openen op je mobiel of op je tablet. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord worden in 
de Skype sessie onthuld. Log in en plaats je 
handtekening in het vak. 

10. Waarschijnlijk wordt er een scherm gedeeld 
en zie je je eigen handtekening verschijnen in 
het te tekenen document. Zodra alle benodigde 
handtekeningen zijn verzameld, wordt de Skype 
for Business sessie afgerond.  

Mail naar: contact@dutchlawyerindeuae.nl als je testament nog niet is 
opgesteld. https://dutchlawyerindeuae.nl
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