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EscrowDirect.eu 

Fors besparen maar wel een volledige escrow? Dat kan met 

de software escrow van EscrowDirect.eu. 

EscrowDirect.eu is een betrouwbare, self-service escrow 

met een scherpe prijs: Voor € 749,- per jaar. 

Een Escrow van EscrowDirect.eu stel je geheel zelf online samen. Op de 

website laat je de gegevens achter van jou en je klant. Wij controleren dan 

deze gegevens en binnen 24 uur ontvang je een PDF met daarin het contract.  

Het contract wordt ondertekend door jou, je klant en EscrowDirect.eu. Het 

contract stuur je na ondertekening aan EscrowDirect.eu samen met de software. 

Dat kan per post, FTP, e-mail of Transfer. Wij bevestigen de ontvangst en de 

escrow gaat van start.  

 

Hoe werkt escrow?: In het contract worden de afspraken gezet en door iedereen 

ondertekend. In het depot worden de spullen opgeslagen en met de test wordt 
gecontroleerd of alle spullen aanwezig zijn. 

De escrow van EscrowDirect.eu is compleet. Veel van onze concurrenten hebben 

dure instapregelingen met minder service. Wij kunnen de escrow scherp 

aanbieden omdat wij de kosten laag houden. We verdelen het werk. Jij doet wat 
en wij doen wat.  

 

Wat krijg je? Escrowcontract: In vaktermen: drie-partijen-escrow-

overeenkomst. Depot: Een keer per jaar digitaal aanleveren. Wij zorgen voor de 

verpakking en opslag in onze kluis. We accepteren: CD’s, DVD’s, USB-stick en 

harde schijven. Test: Alle materialen worden getest voordat ze geaccepteerd 

worden. Pas daarna gaan ze de kluis in. Niet eerder, dat is wel zo zeker. Escrow 

Certificaat: Na ontvangst van de materialen en de afronding van de test ontvang 

jij en je klant een certificaat. Dat is het bewijs dat de escrowregeling compleet is. 

Herinnering: Vier keer per jaar vragen we naar een nieuwe versie. Zo heeft je 
klant altijd een actuele versie beschikbaar. 

 

Bij EscrowDirect.eu kan je kiezen voor extra’s. Meerdere keren spullen aan 

leveren of je software door onze mensen laten testen. Daar betaal je dan iets 

meer voor. Maar dat hoeft niet. Zo blijft het overzichtelijk en weet je precies 

waarvoor je betaald.  

De Belofte: # EscrowDirect.eu spreekt 

mensentaal, geen ingewikkelde juristen-

taal. # Een escrow bestaat uit een 

contract, materialen in depot en een 

test. # Binnen 24 uur is je escrow 

opgezet. # Onbeperkte ondersteuning 

per telefoon of e-mail.  # Geen extra 

kosten of verborgen kosten. Je weet 

vooraf wat je betaald. # Brieven, 

contracten, facturen en certificaten 

ontvang je altijd digitaal. # Betalen met 
Paypal, iDeal of CreditCard 

De Voorwaarden Je moet eigenaar zijn 

van de spullen. (Je moet het 

intellectueel eigendom bezitten), 

Contract komt ‘as is’, geen aanpassingen 

mogelijk. Onze voorwaarden zijn van 
toepassing.  

De Extra’s 

Aanleveren extra materiaal       €   225 

Geavanceerde testen             op offerte 

 

EscrowDirect.eu is een service van 

Escrow Alliance BV. Escrow Alliance 

is specialist in escrow. Een escrow 

beschermt tegen het wegvallen van 

leveranciers door bijvoorbeeld 

faillissement. Met een escrow 

vermindert de afhankelijkheid en het 

risico.  

Wens je meer ondersteuning? Heb je 

een contract nodig op maat of wil je 

een uitgebreide verificatie? Escrow 

Alliance levert specialistische 

diensten zoals Cloud Escrow, 

Broncode Escrow, Data Escrow en 

geavanceerde testen en opslag.  
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