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Verklaring ten behoeve van (eind)klanten van diensten gehost bij de 

stichting Stichting Continuïteit Cloudplatform. 

 

 

 

Oosterhout, 1 januari 2014 

 

Om de continuïteit te waarborgen van de hosting diensten die door CloudConcept B.V. aan 

haar klanten, waaronder ICT Concept B.V. wordt aangeboden, heeft CloudConcept B.V. een 

overeenkomst gesloten met de stichting Stichting Continuïteit Cloudplatform. 

 

De stichting, opgericht specifiek voor het doel om deze hostingdiensten te waarborgen, is 

eigenaar van de servers waarop de door CloudConcept B.V. aangeboden diensten worden 

gehost. (Eind)klanten van CloudConcept B.V. kunnen zich aanmelden1 om aangeslotene te 

worden van de stichting. De stichting heeft zich zelfstandig verplicht om alle 

aangeslotenen, in geval van faillissement van CloudConcept B.V. of een tussenpersoon die 

voor haar dienstverlening gebruik maakt van de door CloudConcept B.V. aangeboden 

diensten, voor een periode van tenminste 3 maanden toegang te blijven verlenen tot de hun 

toebehorende data die op de servers van de stichting is opgeslagen2 en de daar geboden 

faciliteiten. 

 

directeur Stichting Continuïteit Cloudplatform 

 

namens deze 

 

Hans Barendregt 

 

                                                 
1 aanmelding geschiedt door retourzending van een aanmeldformulier en vindt plaats onder 

voorbehoud van acceptatie door de Stichting Continuïteit Cloudplatform. 

2 vereist is dat aan de aanvullende voorwaarden, zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting 

Continuïteit Cloudplatform, te downloaden via 

http://www.cloudconcept.nl/aanvullende_voorwaarden_stichtingcc.pdf, is voldaan. 
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Aanmeldformulier  
bij de stichting ‘Stichting Continuïteit Cloudplatform’  

  

Hierbij melden wij ons aan bij de stichting ‘Stichting Continuïteit Cloudplatform’ teneinde 

aanspraak te maken op het waarborgen van de hosting diensten in geval van een 

faillissement van CloudConcept BV, of een tussenpersoon die voor haar dienstverlening 

gebruik maakt van de door CloudConcept B.V. aangeboden diensten.  

De jaarlijkse registratie- en administratie fee hiervoor bedraagt € 22,50 excl. BTW. De 

factuur hiervoor zal steeds binnen 14 dagen na ontvangst worden voldaan. 

  

Bedrijfsnaam:      __________________________________________________

Straatnaam en huisnummer:  

  

 __________________________________________________

Postcode en woonplaats:  

  

 _________       _____________________________________ 

Postadres:      

  

  __________________________________________________

Postcode en woonplaats:  

  

  __________     _____________________________________ 

Telefoonnummer:    

  

  __________________________________________________

Contactpersoon:     

  

  dhr./mevr.      ______________________________________  

E-mailadres contactpersoon:  

(voor ontvangstbevestiging)  

  __________________________________________________

Datum:       

  

  __________________________________________________

Handtekening:     

  

  __________________________________________________

Retourzending per post naar:    Stichting Continuïteit Cloudplatform  

  Registratie aangeslotenen  

  p/a Basicweg 19a  

  3821 BR AMERSFOORT 


