BESTELFORMULIER URIOS CLOUD DRIVE
WAT KOOPT U?

HOE WERKT HET?

Bij ondertekening van deze overeenkomst gaat u een
abonnement aan voor één kwartaal. Dit
kalenderkwartaal gaat in per eerste van de maand na
het definitief worden van deze overeenkomst.
Kwartalen worden vooruit, los van uw Urios
jaarabonnement, gefactureerd. Deze overeenkomst
wordt telkens stilzwijgend verlengd met een kwartaal,
tenzij Urios uiterlijk één maand voor het verlopen van
het kalenderkwartaal een schriftelijke opzegging van
u ontvangt.

Urios Cloud Drive neemt u af per account. U kunt één
account gebruiken voor het hele kantoor, mits a) dit
genoeg opslagruimte biedt en b) alle bestanden
toegankelijk mogen zijn voor alle medewerkers van
uw kantoor. Mocht u bijvoorbeeld bepaalde mappen
willen afschermen met een wachtwoord, dan heeft u
twee of meer accounts nodig.

VULT U ALSTUBLIEFT ONDERDERSTAANDE GEGEVENS IN

Kantoornaam:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail contactpersoon:
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KEUZE ACCOUNTS EN OPSLAG
Vink hieronder aan voor welke combinatie u kiest.
Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
aantal accounts

grootte

per maand

per kwartaal

⬛

1

10 GB

€ 12,40

€ 37,20

⬛

1

100 GB

€ 18,60

€ 55,80

⬛

2

200 GB

€ 32,55

€ 97,65

⬛

3

300 GB

€ 41,85

€ 125,55

Urios Cloud Drive is geen back-up
De dienst Urios Cloud Drive biedt opslagruimte om bestanden in op te slaan zodat u vanaf
verschillende locaties kunt werken en bestanden veilig kunt delen met relaties. De Urios Cloud Drive
is geen back-updienst. Wij hebben geen toegang tot uw bestanden en kunnen hier derhalve ook
geen back-ups van maken. Back-ups maken van uw bestanden, ongeacht waar u deze opslaat, is en
blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Zeker met de toename van het aantal ransomware-gevallen en
bedreigingen raden wij u aan dit samen met uw systeembeheerder in te regelen.
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VERWERKERSOVEREENKOMST EN AKKOORD
VERWERKERSOVEREENKOMST
Wij hebben een Verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier van deze clouddienst. Als
Verwerkingsverantwoordelijke kunt u met Urios een Verwerkingsovereenkomst afsluiten. Mocht u nog geen
Verwerkersovereenkomst met Urios hebben afgesloten, kunt u dit alsnog doen. Deze kunt u downloaden van
onze website: www.urios.nl/avg. Na ondertekening van de Verwerkersovereenkomst kunt u deze naar ons
verzenden waarna wij u een door ons getekend exemplaar terug zullen sturen voor uw eigen administratie.
Voor meer informatie over onze leverancier, zie:
https://www.ek.co/nl/diensten/workspace/secure-file-sync
VOOR AKKOORD
De Algemene Voorwaarden Urios, onderdeel van het Urios Bestelformulier dat u eerder heeft ondertekend,
zijn van toepassing. Deze voorwaarden kunt u ook nalezen op onze website:
https://www.urios.nl/algemene-voorwaarden/

Naam tekenbevoegde:
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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