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Waarom calamiteiten back-up 

Als u belangrijke en kritische gegevens in uw bedrijfsvoering heeft, zoals boekhouding, 

klantgegevens, contracten ed, dan staan deze gegevens vaak opgeslagen in uw computers (op 

gegevensdragers zoals harddisks). Bij technische mankementen, brand, diefstal of  opzettelijke 

verwijdering van gegevens blijkt uit de praktijk vaak dat zonder back-up herstel zeer moeilijk of 

onmogelijk is en uw bedrijf hierdoor grote risico’s loopt. Een online (calamiteit) back-up biedt dan als 

enige een oplossing. 

 

Wanneer heeft u het nodig? 

De VeiligePCS MKB calamiteiten service biedt zeer voordelige hulp om uw kritische en/of onmisbare 

bestanden veilig te stellen buiten uw eigen werkomgeving indien u zelf geen beschikking heeft over 

een calamiteitvoorziening. VeiligePCS slaat uw gegevens beveiligd en veilig op twee locaties op zodat 

u de beschikking heeft over een back-up én professionals die een herstel kunnen uitvoeren in het 

geval zich een calamiteit voor doet. Herstellen kunnen wij al binnen 4-8 uur indien nodig. 

 

Mogelijkheden 

Op basis van kleine tot grotere zekerheidsstellingen voor calamiteiten kennen wij een aantal online 

calamiteit back-up mogelijkheden.  Al vanaf 55,- per jaar heeft een online (budget) back-up met een 

capaciteit van 7 GB. 

  CALAMITEIT BACK-UP OP JAARBASIS 

Kenmerken BUDGET BASIS VERZEKERD 

Opslag capaciteit van 7GB tot 50GB * * * 

Toegang tot back-up  voor eigen controle * * * 

Controle back-up instellingen (1x per jaar) +€ 50,- * - 

Controle back-up instellingen (4x per jaar) - - * 

Herstel op aanvraag (5 werkdagen), nacalculatie * - - 

Herstel op aanvraag (2 werkdagen), nacalculatie - * * 

Herstel binnen 8 uur bij calamiteit (full-service)* - - * 

Aansprakelijkheid (zie algemene voorwaarden) * * * 

Optimaal verzekerd tegen verlies gegevens** - +€ 100,- * 

    * indien uw systemen door veiligepcs beheerd worden 

   ** conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar van veiligepcs 

    

 


