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Platform continuïteit
Bankgarantie

Wat is een bankgarantie?
De bankgarantie is een contract waarin
een bank onvoorwaardelijk garandeert
om een bedrag aan Escrow Alliance te
betalen. Escrow Alliance maakt alleen

De continuïteit van SaaS- en cloudapplicaties is afhankelijk van platformen,

aanspraak daarop indien voldaan is aan

zoals hosting, databases, dataverbindingen. De escrowregeling voor SaaS – en

de voorwaarden zoals vastgelegd in de

cloudapplicaties van Escrow Alliance borgt niet alleen de beschikbaarheid van

escrow-overeenkomst.

de materialen voor het onderhoud en beheer op lange termijn, maar ook de
beschikbaarheid van de platformen op korte termijn.

Dit kan zijn bij een te late betaling of
indien de leverancier niet meer kan

Om deze platformen op korte termijn beschikbaar te houden na een calamiteit zijn

betalen bijvoorbeeld een faillissement.

er financiele middelen nodig. Escrow Alliance werkt sinds 2017 exclusief met
bankgaranties om de leveranciers van SaaS- en cloudplatformen te betalen.

Wat zijn de kosten voor de
bankgarantie?

Toepassing van platform continuïteit bij escrowregelingen voor SaaS- of cloud

De softwareleverancier betaalt een

-

Doorbetaling facturen voor Amazon, Microsoft Azure of Mendix

vergoeding aan de bank voor deze

-

Aanschaffen van licenties op software van derden

bankgarantie.

-

Doorbetaling van facturen van hostingleveranciers

-

Betalen van personeel voor beheer van de applicatie

De kosten bevatten meestal eenmalige

-

Betalen van leveranciers van datadiensten

behandelkosten, alsmede een provisie ter
grootte van een percentage van de

Voordelen van de bankgarantie

gegarandeerde som.

-

De bankgarantie legt een beperkt beslag op beschikbare financiele middelen

-

De bank garandeert de hoogte van het bedrag

Indien de softwareleverancier in kwestie

-

Wettelijk geaccepteerde vorm van borgstelling

failliet gaat, of om wat voor reden dan
ook niet kan of wil betalen, kan Escrow

Waarom een bankgarantie via Escrow Alliance?

Alliance een beroep doen op de

Escrow Alliance heeft vanuit haar rol als trusted third party de rol om alleen onder

bankgarantie om de leverancier van de

strikte voorwaarden aanspraak te maken op de bankgarantie. Deze voorwaarden

platformen te betalen.

staan in de escrow-overeenkomst expliciet opgenomen. Escrow Alliance is als
escrow agent ook de buffer tussen de softwareleverancier, de begunstigde en de
leverancier van platformen.
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Berekenen van de minimale hoogte van de bankgarantie
1.

Bepaal voor welke termijn de diensten beschikbaar moeten blijven

2.

Bepaal de gemiddelde groei over de periode dat de platformen beschikbaar
moeten blijven

3.

Vermenigvuldig het laatste factuur bedrag met de periode van
beschikbaarheid en het groeipercentage. Eventueel vermeerderd met een
opslagpercentage

Softwareleverancier wordt aangeraden de bankgarantie voor een bedrag aan te
vragen waarin de groei voor minimaal een jaar is opgenomen.

Doorlopende controle
Om grip te houden op de verplichtingen stuurt de softwareleverancier doorlopend
een kopie van haar facturen door aan Escrow Alliance. Daarmee controleert Escrow
Alliance de actuele hoogte van vergoedingen voor de levering van de platformen en
bij calamiteiten als te late betaling. En, bij het uitblijven van betaling kan er direct
actie worden ondernomen.

Statement of Funds
Periodiek controleert Escrow Alliance of de beschikbare middelen voldoende zijn om
de platformen beschikbaar te houden voor de afgesproken periode.
De softwareleverancier ontvangt een gedetailleerd Statement of Funds waarin de

Contact details

berekening, de hoogte van de bankgarantie en eventuele noodzakelijke wijzigingen
zijn opgenomen. Op het moment dat er voldoende middelen ontvangen
softwareleverancier en begunstigde periodiek een Certificaat of Funds.

De bankgarantie beëindigen

Kenaupark 15

De softwareleverancier kan niet eenzijdig de bankgarantie intrekken. Is de escrow-
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overeenkomst beëindigd? Dan wordt door Escrow Alliance de bankgarantie

Nederland

opgezegd.
T. +31 20 30 80 180
e. info@escrowalliance.com
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