
Huninga’s Watersport 
schakelt Evidos in voor 
monsterklus

300 contracten snel digitaal 
ondertekend dankzij add-on voor Google



Hoe laat je in korte tijd ruim driehonderd klanten een 
nieuwe overeenkomst ondertekenen? 

Huninga’s Watersport regelde het met enkele 
drukken op de knop. 



Het geheim? Signhost van Evidos en 

een speciale add-on voor Google Docs.

Huninga's Watersport startte zestien jaar geleden met een 
zeilschool aan het Oldambtmeer in Oost-Groningen, dat rond 
die tijd in gebruik werd genomen als vaarwater. Dit meer van 
800 hectare is aangelegd als onderdeel van het woon- en 
recreatieproject Blauwestad, op de plek waar lang geleden het 
Huningameer was.



De activiteiten van Huninga’s Watersport zijn inmiddels 
uitgebreid met de verhuur van motorboten, sloepen, zeilboten, 
kano's en sup-boards. Ook beheert het bedrijf Jachthaven 
Blauwestad en een jachthaven in Midwolde. “We begonnen 
met één steigertje en 27 ligplaatsen”, vertelt Thijs Huisman, 
directeur en eigenaar van Huninga’s Watersport.



Een speciale add-on van Evidos voor Google Docs bleek 
de klus waar Huninga’s Watersport voor stond 
bovendien nog eenvoudiger te maken. Huisman: “We 
hebben alles in de cloud staan, en werken veel met 
Google-producten. Alle klantgegevens staan in Google 
Sheets en overeenkomsten kan ik met één druk op de 
knop genereren in Google Docs.



De add-on haalt de stap van downloaden en uploaden 
ertussenuit. “Als ik in Google Docs een overeenkomst 
heb gegenereerd, klik ik op het icoontje voor 
ondertekenen. In het scherm dat dan wordt geopend, 
vul ik de naam van de klant in, het e-mailadres en druk 
op verzend. De overeenkomst is dan weg voor 
ondertekening.”



De klant ontvangt de overeenkomst in pdf-formaat en 
kan het document met een link van Evidos 
ondertekenen. In het geval van Huninga’s Watersport 
doen de klanten dat met een krabbel op het scherm. De 
add-on biedt echter ook de mogelijkheid om klanten te 
laten ondertekenen met bijvoorbeeld iDIN of sms. 


300 nieuwe contracten

Sinds 1 januari 2022 is Huninga’s Watersport lid van 
HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor 
bedrijven in de watersport en recreatie. Dat 
lidmaatschap betekende wel dat ruim driehonderd 
ligplaatshouders de voorwaarden en standaard 
overeenkomsten van HISWA-RECRON moesten 
ondertekenen. “Dat moet je goed aanpakken, anders 
wordt het een drama”, zegt Huisman.



“Handmatig driehonderd nieuwe overeenkomsten 
opstellen, is al een hele klus”, legt Huisman uit. “De 
papieren contracten kun je vervolgens per post sturen 
voor ondertekening, maar dan moet je er altijd weer 
achteraan bellen en mailen en om een handtekening 
smeken. Ruim driehonderd mensen uitnodigen om de 
contracten aan de balie te ondertekenen, is ook niet echt 
ideaal.”



Digitaal ondertekenen

Huninga’s Watersport koos ervoor om de 
ligplaatshouders de nieuwe overeenkomsten digitaal te 
laten ondertekenen. De keuze viel daarbij op Evidos. 
“Privé had ik al meerdere keren een contract 
ondertekend via Evidos. Dat werkte vlekkeloos. De 
gebruikerservaring was gewoon goed. En als het voor 
mij werkt, dan moet het ook voor onze klanten werken.”





Probleemloos proces

Met Evidos en de add-on voor Google Docs waren de 
ruim driehonderd overeenkomsten volgens Huisman 
snel ondertekend. “Slechts twee ligplaatshouders 
hebben de overeenkomst alsnog bij ons aan de balie 
ondertekend. In de overige gevallen verliep de 
ondertekening probleemloos en kon ik de voortgang 
precies volgen in de portal van Evidos. We krijgen ook 
het wettelijke bewijs dat de klant de overeenkomst heeft 
ondertekend.”



Huninga’s Watersport laat nu ook nieuwe klanten voor 
een ligplaats de overeenkomst ondertekenen via Evidos. 
“Dat zijn er toch zo’n vijftig per jaar.” Mogelijk wordt de 
oplossing ook nog ingezet voor het ondertekenen van 
contracten voor de winterstalling van boten. “Zodra we 
een nieuwe klant toevoegen aan onze spreadsheet, 
kunnen we met één druk op de knop een nieuwe 
overeenkomst genereren in Google Docs en met één 
druk op de knop versturen voor ondertekening."


Direct documenten ondertekenen 
via Gmail en Google Docs? 
Download de add-on in de 

Google Workspace Marketplace


