
 
 

Je handtekening zetten met Adobe Acrobat Reader 
 

Steeds meer documenten mogen digitaal ondertekend worden.  
Vaak worden deze in het bestandsformaat PDF verzonden. Je kunt dit controleren aan de 
hand van de zogenaamde extensie .PDF   Voorbeeld: " documentnaam.pdf "    
 
Graag leggen wij je hier uit hoe je dit ondertekenen gemakkelijk kunt doen met de meest 
gebruikte PDF reader ter wereld, namelijk Adobe Acrobat Reader. 

Ik heb nog geen Acrobat 
Wanneer je nog Acrobat Reader op je PC of tablet hebt staan, dan kun je deze gemakkelijk 
downloaden en installeren via de volgende link https://get.adobe.com/nl/reader/ 
 
Mocht je dit willen doen op je telefoon, download dan de app: 
 voor Android toestellen ga je naar de Playstore 
 voor iOS ga je naar de App Store van Apple 
 
Nadat je de download en installatie hebt afgerond, open je het programma. Bijvoorbeeld 
door een document van ons te openen. 
 

Ik heb al wel Acrobat   
1. Open het programma door het te tekenen document aan te klikken.  

 
2. Klik rechtsboven op het pictogram "vulpen": 

 
3. Het volgende scherm opent zich: 

 

 
 
 
 
 
Klik op handtekening toevoegen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://get.adobe.com/nl/reader/


 
 

4. In het volgende scherm klik je op de middelste optie en 
kun je met je muis een handtekening maken. Met een 
tablet of telefoon kan dit gewoon op je beeldscherm. 

 
 
Klik nu op toepassen en je handtekening is opgeslagen. 
 

5. Na deze stap zul je zien dat Acrobat aanbied om je 
handtekening te plaatsen. 
 

 
Ga naar de plaats in je document waar je wilt gaan tekenen. 
Plaats het kader op de juiste plek en dubbelklik of druk op enter. 
Je document is nu "getekend". 
 

6. Als volgende stap sla je nu je getekende document op onder de naam die je wilt gebruiken. 
Hiervoor ga je linksboven naar bestand en klikt op “opslaan als”. 

 
 
En vervolgens geef je de naam op. 
 
 
 
 
 
Klik op opslaan en je kunt je bestand nu getekend versturen via bijvoorbeeld je e-mail 
programma. 

LET OP! Er is nog een 2e optie.  
Indien je de beschikking hebt over 
een scanner, dan kun je overwegen 
om op een wit vel papier een 
handtekening te zetten en deze 
(eventueel in kleur) in te scannen. 
 
Deze handtekening kun je dan uit de 
scan halen door gebruik te maken 
van je Kniptool op je PC, sla je 
handtekening dan op als plaatje. 
Door in Acrobat niet voor de 
middelste optie maar de laatste 
optie te kiezen (invoegen 
afbeelding) kun je het plaatje van 
jouw handtekening invoegen.   
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