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U bent mogelijk geïnteresseerd in een 3-partijen Online Escrow overeenkomst.
Hieronder leggen wij uit wat dat precies inhoudt:
3-Partijen: de Escrow-regeling is van toepassing voor een specifieke combinatie van Software-Leverancier en Gebruiker. Dit in tegenstelling tot een Collectieve overeenkomst, waarbij meerdere Gebruikers als Begunstigde
kunnen worden aangemeld.
Online: De Leverancier levert het Broncode depot online aan in onze SecureStorage. SecureStorage is een door ons
ontwikkelde dedicated infrastructuur. Deze wordt door de Leverancier benaderd via VPN en daarbinnen worden
bestanden overgedragen via SFTP. Alvorens het depot wordt ge-upload, wordt deze door de Leverancier geëncrypt.
De encryptiesleutel wordt door de Leverancier verstuurd naar de Begunstigde en NIET naar Softcrow. Hierdoor
ontstaat er een situatie waarbij wij een depot hebben waar wij niet zonder hulp van de Leverancier bij kunnen. De
Begunstigde heeft een sleutel maar kan niet bij het depot. Pas als het depot moeten worden vrijgegeven, ontvangt
de Begunstigde de benodigde credentials (password, user id) om in te loggen. De SecureStorage opslag vindt plaats
binnen Nederlandse datacenters.
Verificatie: Om te kunnen vaststellen dat de bij ons ondergebrachte depots daadwerkelijk kunnen leiden tot een
werkend systeem, is een zogenaamd verificatie onderzoek mogelijk. Deze verificatie is altijd optioneel op verzoek van
de Begunstigde. Aangezien hierbij ook een deel van de werkzaamheden van Softcrow worden beoordeeld, wordt de
verificatie uitgevoerd door een externe IT-auditor. Deze zal in samenwerking met de Leverancier vaststellen of het
depot kan worden opgehaald uit de SecureStorage, of het depot kan worden gedecrypt met de aan de Begunstigde
ter beschikking gestelde sleutel en of er daadwerkelijk een werkende omgeving kan worden gebouwd.
Kosten: de kosten (ex. BTW) die gemoeid zijn met het opzetten en continueren van een Online Escrow zijn in
onderstaande tabel opgenomen. Of wij de kosten aan de Begunstigde of aan de Leverancier factureren, is een keuze.
Een verdeling is ook mogelijk (bijvoorbeeld de eenmalige kosten voor de Leverancier en de jaarlijkse kosten voor de
Begunstigde).

Kosten 3-Partijen Online Escrow
Opzet en inrichting, eenmalig

€ 950

Jaarlijkse kosten*

€ 1.250

Optioneel op verzoek, Standaard Verificatie onderzoek door externe IT auditor**

€ 2.600

* Uitgaande van 25 GB Storage en 100 GB traffic per maand
** Standaardverificatie = Max 4 uur compilatie, rapportage, uren Auditor en uren Softcrow

Vragen: heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hieronder.
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