I CT~ Of f i ce Vo o r w a a r d e n
Module 6 Webhost ing
De I CT~ Office Voorwaarden zij n gedeponeerd bij de Kam er van Koophandel Midden- Nederland
onder num m er 30174840.

1.
1.1

1.2

2.
2.1
2.2

2.3

To e p asse l i j k h e i d
De I CT~ Office Voorwaarden best aan uit de
m odule Algem een aangevuld m et één of m eer
specifieke m odules per pr oduct of dienst . De in
de onderhavige m odule opgenom en bepalingen zij n, naast de bepalingen van de m odule
Algem een, van t oepassing indien leverancier
dienst en verr icht op het gebied van ‘w ebhost ing’
en aanver want e dienst en.
De bepalin gen van deze m odule zij n on losm akelij k ver bonden m et de bepalingen van de
m odule Algem een . Bij t egenst r ij digheid t u ssen
de bepalin gen van de m odu le Algem een en
de bepalin gen van de onder hav ige m odule,
pr evaler en deze laat st e.
D e h o st i n g d i e n st e n
Leverancier zal de m et cliënt over eengekom en
host ingdienst en leveren.
I ndien de overeenkom st de t er beschikkingst elling van schij fr uim t e van apparat uur om vat ,
zal cliënt de overeengekom en schij fruim t e
niet overschrij den, t enzij de overeenkom st de
gevolgen hier van uit drukkelij k regelt . Cliënt
zal de schij fr uim t e alleen gebr uiken voor het
plaat sen van één of m eer in de over eenkom st
genoem de w ebpagina’s van een w ebsit e. De
over eenkom st behelst de t er beschikkingst elling
van schij fruim t e op een uit sluit end en specifiek
voor cliënt gereserveerde server alleen indien
dat schr ift elij k uit drukkelij k is over eengekom en.
Alle gebr uik van schij fr uim t e, dat averkeer en
over ige belast ing van syst em en en infrast ruct uur is beperkt t ot de overeengekom en m axim a
en onderhevig aan de huisregels van leverancier
zoals opgest eld t en behoeve van en geldend
voor afnem er s. Tenzij schr ift elij k anders overeengekom en, zal het dat aver keer dat in een
bepaalde periode niet door cliënt is gebruikt ,
niet kunnen w or den over gedragen naar een volgende periode. Voor overschr ij ding van de overeengekom en m axim a zal leverancier een ext ra
ver goeding in r ekening brengen over eenkom st ig
de daarvoor gebruikelij ke t ar ieven.
I ndien de overeenkom st de verschaffing van
t oegang t ot int er net om vat , zal leverancier,
t enzij schr ift elij k anders over eengekom en, zich
er naar best e kunnen voor inspannen om verbindingen via het syst eem van leverancier m et
het inter net t ot st and t e brengen, inclusief het
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ter beschikking st ellen van de door leverancier
gehost e websit e. Leverancier is niet verant w oordelij k voor de infrast r uct uur van cliënt of die van
der den.
Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, is
cliënt verant woordelij k voor het beheer,
waar onder cont r ole van de inst ellingen, het
gebruik van de dienst en de wij ze waar op de
result at en van de dienst w or den ingezet . Cliënt
is t evens verant w oordelij k voor de inst r uct ie aan
en het gebr uik door gebruiker s ongeacht of deze
gebruikers in een gezagsver houding t ot cliënt
st aan. Bij gebr eke van uit dr ukkelij ke afspraken
daarom t rent zal cliënt zelf de ( hulp) program m atuur inst alleren, inr icht en, param et riseren, t unen
en indien nodig de daarbij gebr uikt e apparat uur,
overige pr ogram m at uur en gebruiksom geving
aanpassen en door cliënt gew enst e int er operabilit eit bew erkst elligen. Tenzij schr ift elij k ander s
overeengekom en is leverancier niet verplicht t ot
het uit voer en van dat aconver sie.
I ndien de dienst ver lening van leverancier op
gr ond van de over eenkom st t evens onder st euning aan gebr uikers om vat , zal leverancier t elefonisch of per e- m ail adviser en over het gebr uik
en het funct ioneren van de gehost e w ebsit es.
Leverancier kan voorwaarden st ellen aan de
kw alificat ies en het aant al cont act per sonen
dat voor onderst euning in aanm erking kom t .
Leverancier zal deugdelij k onder bouw de verzoeken om onderst euning binnen een adequat e
ter m ij n in behandeling nem en. Leverancier kan
niet inst aan voor de j uist heid, volledigheid of t ij digheid van r eact ies of geboden onderst euning.
Onder st euning w ordt , t enzij anders over eengekom en, uit sluit end ver richt op w erkdagen t ij dens
de gebr uikelij ke openingst ij den van leverancier.
De over eenkom st om vat het verzor gen of t er
beschikking st ellen van backup- , uit w ij k- en
recoverydienst en uit sluit end indien dit schr ift elij k is overeengekom en.
I ndien leverancier op grond van de over eenkom st dienst en voor cliënt verr icht m et bet rekking t ot een dom einnaam , zoals onder m eer
aanvraag, ver lenging of ver vr eem ding of
overdracht aan een der de, dan dienen de regels
en wer kwij ze van de bet r effende inst ant ie( s) in
aanm erking genom en t e w orden. Desgevraagd
zal leverancier een schr ift elij k exem plaar van
die voor waar den aan cliënt t er hand st ellen.

Leverancier aanvaardt uit dr ukkelij k geen verantw oor delij kheid voor de j uist heid of t ij digheid van
de dienst verlening of het behalen van de door
cliënt beoogde result at en.
2.8 Cliënt is alle aan de aanvraag en/ of r egist rat ie
ver bonden kost en volgens de overeengekom en
t arieven, of bij gebreke van overeengekom en
t arieven, de bij leverancier gebr uikelij ke t arieven
ver schuldigd.
2.9 Leverancier st aat er niet voor in dat een door
cliënt gew enst e dom einnaam aan cliënt w ordt
t oegekend.
2.10 Leverancier is niet verant woordelij k voor de
inhoud en sam enst elling van de dom einnaam
en het gebruik dat van de dom einnaam w ordt
gem aakt . Cliënt st aat er j egens leverancier
voor in dat hij gerecht igd is de dom einnaam t e
gebr uiken en dat gebr uik er van niet onrecht m at ig j egens één of m eer derden is. Cliënt vrij waart leverancier voor iedere aanspraak van een
derde die verband houdt m et de dom einnaam ,
ook indien de dom einnaam van cliënt niet door
leverancier is ger egist reer d.
2.11 Uit sluit end indien schrift elij k overeengekom en
om vat de overeenkom st ook het aan cliënt t er
beschikking st ellen van e- m ailadr essen. Part ij en
zullen het aant al t er beschikking t e st ellen
e- m ailadressen overeenkom en.
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U i t v o e r i n g d i e n st v e r l e n i n g
Leverancier zal zich naar best e kunnen inspannen
de dienst verlening m et zor g uit t e voer en, in
voorkom end geval overeenkom st ig de m et cliënt
schrift elij k vast gelegde afspraken en pr ocedur es.
Alle dienst en van leverancier worden uit gevoerd
op basis van een inspanningsverbint enis, t enzij
en voor zover in de schrift elij ke over eenkom st
leverancier uit drukkelij k een result aat heeft t oegezegd en het bet r effende result aat t evens m et
voldoende bepaaldheid is om schr even.
Leverancier verr icht de dienst ver lening slecht s
in opdracht van cliënt . I ndien leverancier op
grond van een ver zoek of een bevoegd gegeven
bevel van een over heidsinst ant ie of in verband
m et een wet t elij ke verplicht ing wer kzaam heden
ver richt m et bet r ekking t ot gegevens van cliënt ,
zij n m edew er kers of gebruiker s, zullen alle daaraan verbonden kost en aan cliënt in rekening
w orden gebracht .
Leverancier kan w ij zigingen in de inhoud of
om vang van de dienst ver lening aanbrengen.
I ndien dergelij ke wij zigingen een verandering
van de bij cliënt geldende procedur es t ot gevolg
hebben, zal leverancier cliënt hierover zo t ij dig
m ogelij k inlicht en en kom en de kost en van deze
verandering voor r ekening van cliënt .
Leverancier kan de dienst geheel of gedeelt elij k
t ij delij k buit en gebruik st ellen voor onder houd.
Leverancier zal de buit engebr uikst elling niet
langer lat en duren dan noodzakelij k, zo m ogelij k buit en kant oort ij den lat en plaat svinden en,
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naar gelang van om st andigheden, aanvangen na
overleg m et cliënt .
Cliënt zal zij n syst em en en infrast ruct uur adequaat beveiligen en t e allen t ij de ant i-vir usprogram m at uur in w erking hebben.
Ge d r a g sr e g e l s; N o t i ce a n d Ta k e D o w n
I ndien leverancier algem een voor al zij n cliënt en
geldende gedragsregels hant eert , dan zal leverancier die desgevraagd aan cliënt ver st r ekken
en zal cliënt verplicht zij n deze gedragsregels
st ipt en onver kort na t e leven. St eeds en in
alle gevallen zal cliënt zich zorgvuldig en niet
onrecht m at ig j egens derden gedragen. Cliënt
zal t e allen t ij de in het bij zonder de int ellect uele eigendom srecht en en over ige recht en van
der den eer biedigen, de privacy van derden respect eren, niet in st rij d m et de w et gegevens verspreiden, zich geen ongeoor loofde t oegang t ot
syst em en verschaffen, geen vir ussen of andere
schadelij ke pr ogram m a’s verspr eiden en zich
ont houden van st rafbar e feit en en schending van
enige ander e w et t elij ke verplicht ing.
Teneinde event uele aansprakelij kheid j egens
der den t e voorkom en of de gevolgen daarvan t e
beperken, is leverancier st eeds gerecht igd m aatregelen t e t r effen t er zake een handelen of nalaten van of voor risico van cliënt . Cliënt is gehouden op eer st e schrift elij k ver zoek van leverancier
infor m at ie onverw ij ld t e verw ij deren, bij gebreke
waar van leverancier ger echt igd is naar keuze de
infor m at ie t e verw ij deren of de t oegang daar t oe
onm ogelij k t e m aken. Leverancier is voor t s
ger echt igd bij schending of dr eigende schending
van de bepaling van art ikel 4.1 aan cliënt per
onm iddellij k en zonder voorafgaande aankondiging de t oegang t ot syst em en van leverancier
te ont zeggen. Het voorgaande laat uit dr ukkelij k
onver let event uele over ige m aat r egelen of de
uit oefening van ander e r echt en door leverancier
j egens cliënt . Leverancier is in dat geval t evens
ger echt igd de over eenkom st m et onm iddellij ke
ingang op t e zeggen, zonder desw ege j egens
cliënt aansprakelij k t e zij n.
Van leverancier kan niet verlangd wor den zich
een oordeel over gegr ondheid van de aanspraken van derden of van het ver weer van cliënt t e
vor m en of op eniger lei w ij ze bet r okken t e zij n in
een geschil t ussen een der de en cliënt . Cliënt zal
zich t er zake m et de bet reffende derde hebben
te verst aan en leverancier schr ift elij k en deugdelij k onderbouw d m et bescheiden inform eren.
Se r v i ce Le v e l A g r e e m e n t
Event uele afspraken bet reffende een serviceniveau ( Service Level Agreem ent ) w or den st eeds
slecht s schrift elij k uit dr ukkelij k overeengekom en. Cliënt zal leverancier st eeds inform eren
om t r ent alle om st andigheden die van invloed
kunnen zij n op de dienst verlening en de beschikbaarheid daarvan. I ndien afspraken over een

ser viceniveau w orden gem aakt , dan w ordt de
beschikbaar heid gem et en m et buit enbeschouw inglat ing van vooraf aangekondigde buit engebruikst elling w egens onder houd alsm ede m et
om st andigheden die buit en de invloedssfeer van
leverancier zij n gelegen en m et inacht nem ing
van de dienst verlening als geheel gedur ende de
duur van de overeenkom st . Behoudens t egenbewij s zal de door leverancier gem et en beschikbaar heid als volledig bewij s gelden.
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D u u r e n v e r h u i zi n g v a n w e b si t e
De overeenkom st w or dt aangegaan voor de t ussen par t ij en overeengekom en duur, bij gebr eke
waarvan een duur van één j aar geldt . De duur
van de over eenkom st w ordt t elkens st ilzw ij gend
voor de duur van de oorspr onkelij ke periode
ver lengd, t enzij cliënt of leverancier de over eenkom st schr ift elij k beëindigt m et inacht nem ing
van een opzegt erm ij n van dr ie m aanden vóór
het einde van de bet r effende per iode.
Slechts indien schr ift elij k overeengekom en, zal
leverancier bij of na het einde van de overeenkom st - t egen bet aling door cliënt van een dan
door leverancier t e bepalen vergoeding alsook
m et inacht nem ing door cliënt van alle ander e
dan door leverancier bepaalde condit ies - m eew erken aan het over zet t en van de websit e en
het bij behorende dom ein naar cliënt of naar een
ander e leverancier van w ebhost ingdienst en.
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Be t a l i n g
Bij gebreke van een uit drukkelij k over eengekom en fact urer ingsschem a zij n alle bedragen
die bet r ekking hebben op door leverancier t e
ver lenen dienst en t elkens per kalender m aand
vooraf verschuldigd.
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Ga r a n t i e
Leverancier st aat er niet voor in dat de dienstver lening fout loos of zonder onder br ekingen
w ordt verleend. Leverancier kan m ede wegens
de aard en w erking van int er net er niet voor
inst aan dat int er net t e allen t ij de beschikbaar
of t oegankelij k is en dat de door leverancier
gehost e w ebsit es t e allen t ij de ongest oord en
cont inu beschikbaar en raadpleegbaar zij n.
Leverancier is niet verant woordelij k voor
cont role van de j uist heid en volledigheid van
de dienst verlening. Cliënt zal de r esult at en van
de dienst verlening zelf regelm at ig cont roleren.
Cliënt zal op basis van de door leverancier
ver st rekt e inlicht ingen om t rent m aat regelen
t er voor kom ing en beper king van de gevolgen
van st or ingen, gebr eken in de dienst ver lening,
ver m inking of verlies van gegevens of andere
incident en de r isico’s voor zij n or ganisat ie invent ariseren en zo nodig aanvullende m aat regelen
t reffen. Leverancier verklaar t zich bereid om
op verzoek van cliënt naar r edelij kheid m edew erking t e verlenen aan verdere m aat r egelen
door cliënt t egen door leverancier t e st ellen
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( financiële) voorwaarden. Leverancier is nim m er
verant w oordelij k voor herst el van ver m inkt e of
verloren gegevens.
Bij cliënt ligt de verant w oor delij kheid voor de
gegevens die m et gebr uikm aking van de dienst
door cliënt worden verw erkt . Cliënt st aat er
j egens leverancier voor in dat de gegevens niet
onrecht m at ig zij n en geen inbr euk m aken op
recht en van der den. Cliënt vr ij waar t leverancier
tegen elke r echt svordering van derden, uit w elke
hoofde dan ook, in ver band m et deze gegevens
of de uit voering van deze overeenkom st .
Ve r w e r k i n g p e r so o n sg e g e v e n s
Cliënt garandeert dat is voldaan aan alle ver eisten voor de r echt m at ige verw erking van de persoonsgegevens die door cliënt of der den w or den
ingevoer d of ver wer kt in de w ebsit e of ander szins door leverancier gehost of verw er kt w orden.
Onver m inderd het bepaalde in de m odule
Algem een ligt bij cliënt de verant woordelij kheid
voor de gegevens die m et gebr uikm aking van
de dienst door cliënt w or den gehost of ver w erkt .
Cliënt st aat er j egens leverancier voor in dat de
gegevens niet onr echt m at ig zij n en geen inbr euk
m aken op r echt en van derden. Cliënt vrij waart
leverancier t egen elke recht svordering van
der den, uit w elke hoofde dan ook, in ver band
m et deze gegevens of de uit voering van de
overeenkom st .
Cliënt heeft op gr ond van de wet geving bet reffende de ver w er king van per soonsgegevens
( zoals de Wet Bescherm ing Persoonsgegevens)
verplicht ingen t egenover derden, zoals de verplicht ing t ot het verst rekken van infor m at ie,
evenals het geven van inzage in, het cor rigeren
en het ver wij der en van persoonsgegevens van
bet rokkenen. De verant w oordelij kheid voor de
nakom ing van deze verplicht ingen rust volledig
en uit sluit end bij cliënt . Part ij en houden het er
voor dat leverancier t en aanzien van de ver werking van per soonsgegevens ‘bew er ker ’ in de zin
van de Wet Bescher m ing Per soonsgegevens is.
Cliënt zal zoveel als t echnisch m ogelij k is, m edewer king ver lenen aan de door cliënt na t e kom en
verplicht ingen. De kost en verbonden aan deze
m edewer king zij n niet in de overeengekom en
pr ij zen en ver goedingen van leverancier begr epen en kom en volledig voor r ekening van cliënt .
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