
 

Persbericht 

 

Nieuw platform voor escrow bedrijven van start 
International Software Escrow Association (ISEA) bundelt krachten van kwalitatieve escrow leveranciers 

 

Amsterdam, 1 maart 2011 – Onlangs is de International Software Escrow Association (ISEA) van start 

gegaan. De initiatiefnemers van het platform bestaan uit zes ervaren escrow bedrijven, t.w. Escrow 

Europe Scandinavia, Escrow Europe South Africa, InnovaSafe (USA), Logitas (Frankrijk), SES (UK) en 

Escrow4all (NL). 

 

De doelstellingen van ISEA bestaan uit: 

1. Samenwerking en synergie binnen de escrow branche stimuleren in het voordeel van 

(potentiële) afnemers en gebruikers van escrow diensten; 

2. Opzetten van kwaliteitsstandaarden en richtlijnen voor ISEA leden en haar cliënten;  

3. Bieden van een kennis uitwisselplatform om de hoogste professionele standaard in escrow 

dienstverlening te bieden; 

4. Opstellen van een protocol voor ISEA leden om op een consistente basis gezamenlijk escrow 

diensten te leveren aan (internationale) cliënten;  

5. Monitoren van markt ontwikkelingen en waar nodig gezamenlijk daarop inspelen. 

 

Tussen de ISEA leden bestaan op ad-hoc basis al samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld voor het 

bieden van fysieke opslagfaciliteiten van broncode depots buiten eigen landgrenzen. Daarnaast 

voeren leden verificaties voor elkaar uit conform hoogwaardige standaarden. Denk hierbij aan een 

escrow regeling onder Amerikaans recht voor een in Nederland gevestigde ISV.  

 

Andrew Stekhoven, Voorzitter van ISEA: “Software escrow opereert in een niche markt. Daarom is 

bundeling van krachten op mondiaal niveau niet alleen een logische zet maar ook een must. Ieder 

ISEA lid behoudt haar eigen identiteit en propositie, maar heeft toegang tot een internationaal 

netwerk van gelijkgestemde escrow bedrijven die kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel 

hebben.” 

 

Herman Kui, Commercial Director van Escrow4all: “Iedereen kan met een gelikte website zich escrow 

agent noemen. Daarom is een internationale kwaliteitsstandaard een prettig houvast voor potentiële 

opdrachtgevers. De founder members willen voor de toelating tot het platform een aantal criteria en 

een gedragscode opstellen. Escrow bedrijven die lid zijn leveren diensten aan tenminste 500 

organisaties en moeten full service actieve escrow diensten bieden.”  

 

Voor meer informatie: www.internationalsoftwareescrow.com 

 

 

-- einde --  



 

Over Escrow4all 

Escrow4all biedt full-service escrow diensten – zoals Software Escrow, SaaS Escrow, Knowledge 

Escrow en uitgekiende verificatiediensten – aan iedere organisatie die serieus en professioneel om 

gaat met IT-risico management vraagstukken. Met ruim 50 manjaren ervaring in alle disciplines van 

escrow dienstverlening, is het team van Escrow4all de absolute kennis leider in Nederland. In die 

hoedanigheid creëert Escrow4all met kwalitatieve oplossingen en doordachte processen meerwaarde 

voor haar klanten. 
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