I CT~ Of f i ce Vo o r w a a r d e n
Module 3 Onderhoud van program m at uur
De I CT~ Office Voorwaarden zij n gedeponeerd bij de Kam er van Koophandel Midden- Nederland
onder num m er 30174840.
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To e p a sse 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 product 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 onder houd
van program m at uur.
De bepalin gen van deze m odule zij n on losm akelij k ver bonden m et de bepalingen van de
m odu le 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 i e n st v e r l e n i n g
Leverancier verr icht het onder houd van de in
de overeenkom st t ussen part ij en bepaalde program m at uur. De onderhoudsver plicht ing om vat
het herst el van fout en in de pr ogram m at uur
over eenkom st ig ar t ikel 3 van deze m odule en uit sluit end indien dit schrift elij k t ussen par t ij en
is overeengekom en - het t er beschikking st ellen
van nieuw e versies van de pr ogram m at uur overeenkom st ig art ikel 4 van deze m odule.
Tenzij schr ift elij k anders over eengekom en, is
leverancier niet verplicht t ot het uit voer en van
dat aconver sie.
I ndien de dienst verlening van leverancier op
gr ond van de overeenkom st t evens onder st euning aan gebruikers van de program m at uur
om vat, zal leverancier t elefonisch of per e- m ail
adviseren over het gebr uik en het funct ioneren
van de in de overeenkom st genoem de pr ogram m at uur. Leverancier kan voorwaarden st ellen aan
de kwalificat ies en het aant al cont act per sonen
dat voor onderst euning in aanm erking kom t .
Leverancier zal deugdelij k onderbouwde verzoeken om onderst euning binnen een r edelij ke t erm ij n in behandeling nem en volgens de bij hem
gebr uikelij ke procedures. Leverancier st aat niet
in voor de j uist heid, volledigheid of t ij digheid van
react ies of geboden onderst euning. Tenzij schr ift elij k anders overeengekom en, w ordt onderst euning uit sluit end verr icht op werkdagen t ij dens
de gebruikelij ke openingst ij den van leverancier.
I ndien de dienst verlening van leverancier op
grond van de overeenkom st t evens het verlenen van zogehet en ‘st andby- dienst en’ om vat ,
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zal leverancier één of m eer personeelsleden
beschikbaar houden t ij dens de in de over eenkom st genoem de dagen en t ij den. I n dat geval
is cliënt gerecht igd bij spoedeisendheid de
onder st euning van de beschikbaar gehouden
per soneelsleden in t e roepen indien er sprake
is van een er nst ige st or ing in het funct ioneren
van de pr ogram m at uur. Leverancier st aat er niet
voor in dat in dat geval alle st oringen t ij dig zullen worden ver holpen.
Het onderhoud en de event ueel ander e overeengekom en dienst en worden uit gevoerd m et
ingang van de dag waar op de over eenkom st is
aangegaan.
Ui 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 inspannen de dienst verlening m et zorg uit t e voeren, in voorkom end
geval overeenkom st ig de m et cliënt schrift elij k
vast gelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier w orden uit gevoer d op basis
van een inspanningsver bint enis, t enzij en voor
zover in de schrift elij ke over eenkom st leverancier uit dr ukkelij k een r esult aat heeft t oegezegd
en het bet r effende result aat bovendien m et voldoende bepaaldheid is om schr even.
Cliënt zal geconst at eerde fout en in de program m at uur gedet ailleerd m elden. Na ont vangst
van de m elding zal leverancier zich overeenkom st ig zij n gebruikelij ke pr ocedur es naar
best e verm ogen inspannen fout en t e herst ellen
en/ of ver bet eringen aan t e br engen in lat ere
nieuw e versies van de program m at uur.
De r esult at en zullen afhankelij k van de urgent ie
op de door leverancier t e bepalen w ij ze en
t er m ij n aan cliënt t er beschikking w orden
gest eld. Leverancier is ger echt igd t ij delij ke
oplossingen dan w el program m aom w egen of
pr obleem verm ij dende beperkingen in de program m at uur aan t e br engen. Bij gebreke van
uit drukkelij ke afspraken daar om t rent zal cliënt
zelf de gecor rigeerde pr ogram m at uur dan w el
de beschikbaar gest elde nieuw e versie van de
pr ogram m at uur inst alleren, inricht en, param et riseren, t unen en indien nodig de gebruikt e
apparat uur en gebr uiksom geving aanpassen.
Leverancier st aat er niet voor in dat de program m at uur zonder onderbreking, fout en of gebr eken
zal w erken of dat alle fout en of gebr eken w orden
verbet er d.
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I ndien leverancier het onder houd online verr icht , zal cliënt zij ner zij ds t ij dig zorg dragen voor
een deugdelij ke infrast r uct uur en t elecom m unicat iefacilit eit en. Leverancier is ger echt igd het
onderhoud op t e schor t en of t e beperken indien
de infrast ruct uur en t elecom m unicat iefacilit eit en
van cliënt niet voldoen aan de door leverancier
gest elde eisen.
Cliënt zal alle door leverancier verlangde m edew erking ver lenen voor het onder houd, daaronder
begr epen de t ij delij ke st aking van het gebr uik
van de program m at uur door cliënt indien dit
naar het oordeel van leverancier noodzakelij k
is. Bij gebreke van de verlangde m edew erking
kan leverancier het onder houd opschort en of
beper ken. I ndien leverancier dienst verlening
ver richt op basis van door cliënt aan t e leveren
gegevens, zullen deze gegevens overeenkom st ig
de door leverancier t e st ellen voorwaarden door
cliënt wor den gepr epareerd en voor r ekening
en r isico van cliënt w or den aangelever d. Cliënt
st aat er voor in dat alle door hem aan leverancier t er uit voering van de dienst ver lening t er
beschikking gest elde m at erialen, gegevens, program m at uur, procedures en inst r uct ies st eeds
j uist en volledig zij n en dat alle aan leverancier
ver st r ekt e infor m at iedrager s voldoen aan de
specificat ies van leverancier.
I ndien het onderhoud bet rekking heeft op program m at uur die niet door leverancier zelf aan
cliënt is gelever d, zal cliënt , indien leverancier
dit voor het onder houd nut t ig, nodig of wenselij k acht , de br oncode en de t echnische ( ontw ikkel- ) docum ent at ie van de program m at uur
( waaronder begr epen dat am odellen, ont w erpen,
change- logs e.d.) t er beschikking st ellen. Cliënt
st aat er voor in dat hij ger echt igd is t ot zodanige
t erbeschikkingst elling en dat geen r echt en van
derden zich daart egen verzet t en. Cliënt verleent
leverancier het recht om de program m at uur,
inclusief de broncode en t echnische ( ont w ikkel- )
docum ent at ie, t e gebr uiken en t e wij zigen in
het kader van het uit voeren van het over eengekom en onder houd. Cliënt vrij waar t leverancier
voor alle aanspraken van der den t er zake van
de t erbeschikkingst elling en het gebruik dat
leverancier in het kader van het onderhoud
van het t er beschikking gest elde m aakt .
Het onder houd door leverancier laat onver let
de eigen verant w oor delij kheid van cliënt voor
het beheer van de pr ogram m at uur, waar onder
cont role van de inst ellingen, het gebr uik van
de pr ogram m at uur en de wij ze waarop de
r esult at en van het gebr uik van de pr ogram m at uur worden ingezet . Cliënt is t evens verant w oor delij k voor de inst ruct ie aan en het gebruik
door gebr uiker s, ongeacht of deze gebr uikers
in een gezagsver houding t ot cliënt st aan. Bij
gebr eke van uit dr ukkelij ke afspraken daarom t rent zal cliënt zelf ( hulp) pr ogram m at uur inst aller en, inr icht en, param et r iseren, t unen en indien
nodig de daar bij gebruikt e apparat uur, overige

pr ogram m at uur en gebruiksom geving aanpassen en de door cliënt gewenst e int eroperabilit eit
bew erkst elligen.
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N i e u w e v e r si e s v a n d e p r o g r a m m a t u u r
Het onderhoud om vat de t erbeschikkingst elling van nieuw e versies van de pr ogram m at uur
uit sluit end indien en voor zover dit schr ift elij k
is over eengekom en. I ndien het onder houd de
t er beschikkingst elling van nieuw e versies van de
pr ogram m at uur om vat , dan vindt die t erbeschikkingst elling plaat s t er discret ie van leverancier.
Drie m aanden na het beschikbaar st ellen van
een verbet erde versie is leverancier niet m eer
verplicht t ot het her st ellen van event uele fout en
in de voor gaande ver sie en t ot het ver lenen van
onder st euning en/ of onder houd m et bet rekking
t ot een voor gaande ver sie.
Leverancier kan ver langen dat voor de t er beschikkingst elling van een versie m et nieuw e
m ogelij kheden en funct ies cliënt een nieuwe
schrift elij ke over eenkom st m et leverancier aangaat en dat voor de t er beschikkingst elling een
nieuw e vergoeding w ordt bet aald. Leverancier
kan uit een vorige ver sie van de program m at uur funct ionalit eit ongew ij zigd overnem en,
m aar st aat er niet voor in dat elke nieuw e versie
dezelfde funct ionalit eit bevat als de voor gaande
versie. Leverancier is niet gehouden specifiek
voor cliënt bepaalde eigenschappen of funct ionaliteit en van de pr ogram m at uur t e handhaven, t e
wij zigen of t oe t e voegen.
Leverancier kan van cliënt verlangen dat hij
zij n syst eem ( apparat uur, program m at uur e.d.)
aanpast indien dat noodzakelij k is voor het goed
funct ioner en van een nieuwe ver sie van de pr ogram m at uur.
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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
serviceniveau w or den gem aakt , dan w or dt de
beschikbaarheid gem et en m et buit enbeschouwinglat ing van vooraf aangekondigde buit engebr uikst elling w egens onderhoud 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 ver lening als geheel gedurende de
duur van de over eenkom st . Behoudens t egenbew ij s zal de door leverancier gem et en beschikbaarheid als volledig bew ij s gelden.
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Du u r
De over eenkom st w ordt aangegaan voor de t ussen part ij en over eengekom en duur, bij gebreke
waar van een duur van één j aar geldt . De duur
van de overeenkom st w or dt 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 opzegt m et inacht nem ing van
een opzegt er m ij n van drie m aanden vóór het
einde van de bet reffende periode.
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Be t a l i n g
Bij gebreke van een uit drukkelij k over eengekom en fact ur eringsschem a zij n alle bedragen die
bet r ekking hebben op onder houd van pr ogram m at uur en de event ueel andere in de over eenkom st vast gelegde dienst en t elkens vooraf per
kalenderm aand verschuldigd.
Bedragen t er zake het onder houd van de program m at uur en de event ueel andere in de overeenkom st vast gelegde dienst en zij n verschuldigd
vanaf aanvang van de over eenkom st . De vergoeding voor onderhoud en de event ueel ander e
in de overeenkom st vast gelegde dienst en is verschuldigd ongeacht of cliënt de pr ogram m at uur
in gebr uik heeft ( genom en) of gebruik m aakt
van de m ogelij kheid t ot onderhoud.
Ui t sl u i t i n g e n
Het onder houd aan de program m at uur om vat
niet het her st el van fout en, gebr eken of onvolkom enheden die het gevolg zij n van of ver band
houden m et :
a) gebr uiksfout en of onoor deelkundig gebruik
van de program m at uur, waar onder m ede
w ordt verst aan fout en in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
b) wij ziging van de pr ogram m at uur ander s dan
door of nam ens leverancier;
c) het gebruik van de program m at uur in st rij d
m et de daar voor geldende voor waar den of in
st r ij d m et de inst r uct ies in de gebruiksdocum ent at ie;
d) wij zigingen in of fout en, gebreken of onvolkom enheden in apparat uur of andere pr ogram m at uur dan die onder het onder houd van
leverancier valt ;
e) het nalat en van cliënt om de pr ogram m at uur
t ij dig t e lat en onderhouden;
f ) het gebr uik van een oude ver sie van de pr ogram m at uur die niet m eer door leverancier
w or dt onderhouden;
g) herst el van ver m inkt e of ver lor en gegane
gegevens;
h) ander e niet aan leverancier t oe t e r ekenen
oorzaken.
I ndien leverancier onderhoud verricht of ander e
w erkzaam heden uit voer t in verband het bepaalde in art ikel 8.1 kan leverancier de kost en van
dat onderhoud of die w erkzaam heden volgens
zij n gebr uikelij ke t arieven in r ekening brengen,
het geen het overigens door cliënt verschuldigde
w egens onder houd onver let laat .
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