
Escrow4all B.V.
MediArena 7
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
T: 020 - 342 02 50
F: 020 - 342 02 59

info@escrow4all.com
www.escrow4all.com

De beste en meest  
innovatieve escrow  
oplossingen voor iedereen.



De beste en meest  
innovatieve escrow  
oplossingen voor iedereen.
Als de meest vooruitstrevende technologische escrow provider met ruime ervaring, heeft  

Escrow4all alle expertise in huis om actieve technologie escrow regelingen te effectueren.  

Enerzijds is het intellectueel eigendom van de leverancier in veilige handen.  

Anderzijds worden de belangen van de gebruiker adequaat beschermd. Als escrow expert 

creëert Escrow4all met kwalitatieve oplossingen en doordachte processen meerwaarde 

voor haar klanten. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Broncode en technische  

documentatie van bedrijfskritische 

software bij een onafhankelijke 

partij laten bewaren, verifiëren  

en updaten. 

Continuïteitsregeling voor gehoste  

applicaties waarbij de focus ligt op  

het onafgebroken gebruik en  

bescherming van toegang tot de  

gebruikersdata.

Andere vormen van intellectueel 

eigendom – zoals formules en  

ontwerpen – bij een onafhankelijke 

partij laten bewaren, verifiëren  

en updaten. 

Software Escrow      SaaS Escrow    Knowledge Escrow

Analyse en advies

Uw business case als uitgangspunt: 

4Voorstel 
Passend,

helder en scherp 3Oplossing 
Standaard, maatwerk,

vorm en invulling21Introductie 
Waarom escrow  

en wat is het  

Inventarisatie 
Waarvoor, waarom,
wanneer en voor wie 

 



Ingrediënten voor iedere escrow regeling 

Een zorgvuldig uitgevoerde basis  

controle die plaatsvindt op ieder  

escrow depot. Wij gaan hierbij actief 

op zoek naar broncode van het  

desbetreffende product.

Een universeel toepasbare verificatie 

waarbij de bestaande ontwikkel- 

omgeving wordt geanalyseerd.  

Vervolgens wordt de applicatie  

gecompileerd en getest.

Bij deze vorm van verificatie wordt 

eerst een schone ontwikkelomgeving 

opgezet waarna een compilatie,  

installatie en test – conform  

project plan – plaatsvindt.

 

VerifOne - Check      VerifTwo - Compile & Collect VerifThree - Complete 

Iedere escrow regeling start met een 

escrow overeenkomst. Dit vormt de 

grondslag van iedere escrow relatie. 

Partijen weten hierdoor precies wat 

er gebeurt in geval van onvoorziene 

zaken. Belangrijke zaken – zoals af-

giftegronden en gebruiksvoorwaarden 

– maar ook details zijn in onze escrow 

contracten glashelder vastgelegd.

Een escrow valt of staat met de 

kwaliteit van het depot. Denk hierbij 

aan de leesbaarheid, volledigheid, actu-

aliteit en functionaliteit van hetgeen in 

escrow gegeven. Escrow4all biedt drie 

kwalitatieve verificatie oplossingen 

aan tegen de beste prijs/kwaliteitsver-

houding. Door een verbeterde oploss-

ing heeft u een kwalitatief beter depot. 

Escrow4all initieert alle activiteiten 

die nodig zijn om de escrow regeling 

up-to-date te houden. Dit houdt in 

dat wij actief nieuwe depots opvragen 

en controleren. Wij zorgen ervoor 

dat afspraken worden nagekomen en 

houden partijen ten allen tijden op de 

hoogte. Kortom wij houden uw  

escrow regeling scherp in de gaten!

Implementatie

8Updaten 
Herhalen van het proces

(stap 6 en 7)7Uitvoeren 
Verificatie, opslag

en rapporteren
 6Deponeren 

Actief initiëren
en informeren

 5Vastleggen 
Overleg,

opstellen escrow,
tekenen 

Juridisch     Technisch   Administratief
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