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Introductie
De software Logi-App van Logi-App B.V. is opgenomen in het Software Borg Systeem. De
Software Borg Stichting biedt al meer dan twintig jaar diensten en producten op het gebied
van software escrow in samenwerking met de IT-notaris. De met certificaat bekroonde
opname is alleen mogelijk als de software aan tal van kwaliteitsvoorwaarden voldoet, zoals
beschreven in de Norm software-escrow IT-notaris, en is dus een waardevol keurmerk.
Voor u als klant van Logi-App B.V. ligt de meerwaarde besloten in het feit dat, middels het
sluiten van een escrow-deelnameovereenkomst met Software Borg, het recht op de broncode
van de software verkregen kan worden. Met dit recht is de continuïteit van het gebruik van
uw software gewaarborgd, doordat uw organisatie in het geval van een calamiteit over de
broncode kan beschikken.
In deze brochure wordt de escrowregeling nader toegelicht. U wordt geadviseerd om kennis te
nemen van de inhoud van deze brochure en het document te bewaren bij de overeenkomsten
die horen bij uw informatiesysteem. Bij vragen kunt u terecht bij de contactpersonen die in de
brochure vermeld staan. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Logi-App B.V.
Dhr. Edwin Marijnissen
Lentedans 49-B
2907 AX Capelle aan den
IJssel
info@logi-app.nl

Software Borg Stichting
Felland Noord 10
9753 TB Haren
info@softwareborg.nl
tel. 050-5350143

Clercx Leenders
Netwerk Notarissen
Dhr. mr. Stijn Clercx
Prinsenkade 4
4811 VB Breda
info@it-notaris.nl

Directeur Edwin Marijnissen van Logi-App B.V. ontvangt het certificaat uit handen van
IT-notaris Stijn Clercx en Hein Milius van Software Borg.

Aan het opstellen van dit document is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk
dat het document onvolledig is of onjuistheden bevat. De opstellers aanvaarden daarvoor
geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten op dit document berusten bij de Software Borg Stichting. © 2020 Software Borg Stichting

Software escrow

Uw voordelen
Uit hoofde van de escrowovereenkomst:
Vindt jaarlijks een depot
van de broncode van
uw licentiegever plaats.
Deze broncode wordt
opgeslagen in de kluis van
een KNB-geaccrediteerde
IT-notaris;
Controleert Software Borg
de broncode voor ieder
depot op volledigheid,
bruikbaarheid en
overdraagbaarheid;
Ontvangt u van iedere
deponering een
controleverslag en wordt
aan u een licentiegarantie
verstrekt;
Wordt de broncode
aan u verstrekt nadat
afgiftevoorwaarden zijn
vervuld;
Verleent Software
Borg na afgifte van de
broncode voorlichting
en ondersteuning aan u,
zodat de continuïteit van
uw software op de lange
termijn zeker kan worden
gesteld;
Kunt u gebruik maken van
de IT-juridische helpdesk
van Software Borg.

Software is bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van uw bedrijf mede afhangt van de
beschikbaarheid van de onderhavige software en de daarbij behorende data. Wanneer
bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade.
Software is een dynamisch goed in een dynamische omgeving. Allereerst wordt software
technisch onderhouden en ontwikkeld. Ten tweede kunnen er op juridisch gebied diverse
ontwikkelingen zijn. Zo kan het auteursrecht op de software verpand of verkocht worden. Tot
slot zijn er bedrijfseconomische ontwikkelingen in de IT-sector, zoals fusies, overnames en
helaas ook faillissementen. Als licentienemer heeft u vrijwel geen zicht op wat er allemaal
gebeurt in de levensloop van software, terwijl die gebeurtenissen wel van invloed kunnen zijn
op uw bedrijfscontinuïteit.
Continuïteit borgen
Vanuit de verantwoordelijkheid voor én betrokkenheid bij haar opdrachtgevers, heeft uw
softwareleverancier een voorziening getroffen waardoor uw afhankelijkheid van hem wordt
weggenomen. Deze voorziening is een software-escrowregeling. Dit is een preventieve
regeling die in geval van een calamiteit aan de kant van de leverancier, de continuïteit van uw
software waarborgt.
Software escrow bij Software Borg
Onderdeel van de software-escrowregeling van Software Borg, is de periodieke deponering
van de broncode van de software bij een geaccrediteerde IT-notaris. Hiervan wordt een
notariële akte opgemaakt. De broncode wordt altijd door een IT-deskundige gecontroleerd
voordat deze wordt gedeponeerd. Software Borg legt de gegevens van de belangrijkste
ontwikkelaars vast, zodat deze kunnen worden ingeschakeld als dat nodig is.
Software Borg houdt doorlopend toezicht op alle relevante gebeurtenissen in de levensloop
van de software. Technisch, juridisch en bedrijfseconomisch. De IT-juristen van Software Borg
houden de juridische status van de software nauwlettend in de gaten om er zeker van te zijn
dat uw rechten op de software goed zijn vastgelegd.
Nazorg en IT-juridische bijstand
Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, staan Software Borg en de IT-notaris
voor u klaar. Software Borg vervult naar u als licentienemer, de curator, de doorstartende
partij en de IT-notaris een coördinerende rol. Software Borg beschikt over handboeken om dit
proces met het oog op continuïteit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Software Borg spant
zich er voor in dat het gebruik van uw software zonder haperingen blijft.
Escrow-deelnameovereenkomst
Voor de juiste bescherming van de continuïteit van het gebruik van de software is ook een
handeling van uw kant nodig. Dit hoort bij uw verantwoordelijkheid voor de continuïteit van
uw informatiesysteem en uw organisatie als geheel. Om deel te nemen aan de voorziening,
dient u een escrow-deelnameovereenkomst te sluiten met Software Borg.
De kosten van de software-escrowregeling worden gedeeltelijk overgeslagen over alle
deelnemende licentienemers. De jaarlijkse bijdrage aan Software Borg is vastgesteld op 2%
van de licentiewaarde met een minimum van € 450 en een maximum van € 4.500. De bijdrage
is vastgelegd in uw escrow-deelnameovereenkomst.
Wanneer u deze heeft afgesloten heeft u de gevolgen van een eventuele calamiteit zoveel
mogelijk afgedekt. Daarmee is de beschikbaarheid van uw kritische software optimaal
gerealiseerd – ook bij veranderende omstandigheden aan de kant van uw leverancier.
SaaS-escrow
Door Software Borg zijn aanvullende maatregelen getroffen. De hostingprovider van uw
software verplicht zich contractueel tot het continueren van zijn dienstverlening in het geval
van een calamiteit. Hij krijgt hiervoor een vergoeding. Software Borg legt deze afspraken vast
in een notariële akte met executoriale werking, waardoor de nakoming ervan verzekerd is. De
kosten hiervoor zijn eenmalig 350 euro per licentienemer.
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Software Borg is al ruim 20 jaar een toonaangevende escrowleverancier in Nederland. De
werkzaamheden van Software Borg worden uitgevoerd onder toezicht van een lid van de
Nederlandse Vereniging voor Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI). NVBI-leden zijn
onafhankelijke, beëdigde deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht.
De technisch inspecteurs van Software Borg hebben een uitgebreide auditing- en IT
achtergrond en zijn daarom volwaardig gesprekspartner voor de development-afdeling van
softwareleveranciers. Software Borg fungeert daardoor als technisch expertise centrum
voor IT-notarissen op het gebied van software escrow. Tot slot heeft Software Borg meerdere
IT-juristen in dienst die op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen, onderhoudt
ze contacten met diverse universiteiten en is zij lid van diverse belangenverenigingen op
het vlak van IT, recht en informatiebeveiliging.
Zie ook: www.softwareborg.nl

IT-notarissen
Om maximale continuïteit te kunnen garanderen werkt Software Borg nauw samen met
IT-notarissen. De IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT
en recht. De IT-notaris is gehouden aan de kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau
Financieel Toezicht.
De notaris is van cruciaal belang om in de rechtsstaat de noodzakelijke rechtszekerheid te
kunnen bieden. Dit bij wet geregelde ambt bezit unieke kenmerken die uitstekend van pas
komen in de informatiemaatschappij. De continuïteit van het protocol van de notaris is in
de wet gewaarborgd, de akte heeft dwingende rechtskracht, de datum van ondertekening
en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast. Een notaris is een onafhankelijke
vertrouwenspersoon met zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken
partijen dient te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer,
zijn daarom bij hem in goede handen.
Zie ook: www.verenigingitnotaris.nl
Uniforme kwaliteit
Landelijke dekking
Regionale IT-notaris

