
Contractify
als dataroom
Interview met Elien, legal verantwoordelijke
bij 'Het Poetsbureau'

Hoe is de nood aan structuur er gekomen?

Wat was de situatie voor Contractify?

“We waren op zoek naar een platform 
dat geschikt is als dataroom voor een 
due diligence. Onze juridische partij, 
Monard Law, raadde ons Contractify 
aan. Zij geloven sterk in de function-
aliteiten van Contractify als dataroom 
en contractbeheerplatform in één.”

“Er was niet echt 1 centraal of echt overzichtelijk systeem voor contract- en docu-
mentbeheer. 

Contracten en documenten zaten verspreid over de verschillende mensen, departe-
menten en platformen binnen de organisatie.” Bijvoorbeeld:

SharePoint

Dropbox

Centrale S-schijf

Computer van de CFO

Persoonlijke Excel zonder meldin-
gen of overzicht, waarin je hand-
matig de bijhorende documenten 
moet zoeken

https://www.monardlaw.be/nl


Hoe verliep de samenwerking
met de externe partij?
“Om vragen op te vangen van de due diligence partij, werd gebruikt gemaakt van 
een Googleformulier waarin externen naam, vraag en prioriteit moesten invullen. In 
totaal zijn er een 500-tal vragen gesteld. Het was dan erg makkelijk om rechtstreeks 
de link van een contract te kunnen doorsturen in plaats van te moeten zeggen in 
welk mapje op de Dropbox het staat.”

Wat zijn de voordelen van Contractify als
dataroom tijdens due dilligence?

Een logische structuur in plaats van ongestructureerde mapjes in een 
gedeelde drive.

Documenten eenvoudig uploaden in of mailen naar een afgesloten 
en beveiligd systeem.

Leesrechten schermen gevoelige informatie af van onbevoegde
gebruikers.

Zeer gerichte zoekfunctie, bijvoorbeeld op naam van een contract of 
relatie, zonder 100x te moeten doorklikken. Het kwam weinig voor dat 
mensen iets niet konden vinden.

Contract- of documentlijsten trekken in enkele klikken voor bijvoorbeeld 
de intercompany overeenkomsten, leverancierslijsten, specifieke contract-
en per departement enz.

Rapporten genereren naar Excel. 



Hoe gebeurde de overgang van
due diligence naar contractbeheer
in Contractify?
“Tijdens due diligence zijn er veel document-
en aangereikt waarvan niet meteen duidelijk 
was waar die hoorden. Nu ze allemaal op 1 
centraal platform staan, kunnen we ze sort-
eren en correct aanvullen (afdeling, dossier-
type, leesrechten,...). Zo vinden we alle 
nodige documenten op elk moment online 
terug, binnen een logische en handige struc-
tuur.”

Hoe kan Contractify jouw due diligence en
contractbeheerproces vereenvoudigen?

Boek een productdemo met een van onze experts of test de tool
14 dagen gratis uit en ontdek de voordelen voor jouw organisatie.

Boek een persoonlijke demo Test Contractify gratis uit

https://info.contractify.io/nl/gratis-proefperiode?utm_source=interview-poetsbureau-dataroom&utm_medium=download&utm_campaign=trial-nl
https://info.contractify.io/nl/gratis-proefperiode?utm_source=interview-poetsbureau-dataroom&utm_medium=download&utm_campaign=trial-nl
https://info.contractify.io/nl/demo-aanvraag?utm_source=interview-poetsbureau-dataroom&utm_medium=download&utm_campaign=demo-nl

