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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN PUBLIC CLOUD 

 

Laatste versie d.d. 16/07/2020  

 

De onderstaande vertaling is alleen bedoeld ter informatie. De partijen accepteren dat de 

Franse versie prevaleert boven de vertaalde versie in het geval van conflicten of verschillen. 

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN  

  

1.1 OVHcloud Hosting Limited (de “Leverancier”) zal de OVHcloud Public Cloud Service 

(“Dienst”) aan de Klant verstrekken en de Klant zal voor de Diensten betalen in 

overeenstemming met de onderhavige Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de 

Leverancier. Deze voorwaarden (de “Bijzondere Voorwaarden”) regelen al hetgeen tussen 

partijen ter zake van de Dienst overeen gekomen is, met de uitsluiting van andere 

voorwaarden en bepalingen die door de Klant worden voorgesteld, die stilzwijgend 

voortvloeien uit de wet, handelsgewoonten, handelspraktijken of de betrekkingen tussen 

partijen.    

  

1.2 Deze bijzondere Voorwaarden en Bepalingen zijn een toevoeging op de Algemene 

Voorwaarden van de Leverancier en hebben als doel de Voorwaarden, en in het bijzonder de 

technische en financiële voorwaarden, die deel uitmaken van de Diensten uiteen te zetten. 

In geval van een strijdigheid tussen de onderhavige Voorwaarden en de Algemene 

Voorwaarden, zullen de onderhavige voorwaarden prevaleren.   

  

1.3 Termen die met een hoofdletter beginnen worden gedefinieerd in het OVHcloud 

woordenlijst, dat te vinden is op de website van de Leverancier.  

  

 

ARTIKEL 2 : MIDDELEN  

  

2.1 In het kader van de levering van de Dienst stelt de Leverancier een of meerdere 
Instance(s) (Virtuele server gecreëerd op de OVHcloud Public Cloud Infrastructuur) en/of een 
of meerdere Object Storage Containers (Hoofdeenheid van de Object Opslagruimte die 

dezelfde toegangsbeleid heeft), gecreëerd door de Klant.  

 

2.2. Instances worden verhuurd met dedicated Storage Space en een deel RAM en Host 
Server processor resources. Afhangend van de configuratie en het type Instance dat door de 

klant wordt geselecteerd, worden het volume toegewezen RAM en processor resources of 

voor de Klant gegarandeerd (RAM Instances en CPU Instances) of door de Klant gedeeld met 
andere gebruikers die een of meerdere Instance(s) op dezelfde Host Server geïnstalleerd 

hebben. De performance kan niet worden gegarandeerd als de resources gedeeld worden.  
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2.3 De Klant krijgt, gedurende de looptijd van de overeenkomst, toegang tot de 

beheerinterface waarin de Klant de Diensten kan beheren, zijn Instances en Object Storage 

Containers kan configureren (aanmaak, verwijdering, etc.) en zijn verbruiksoverzichten kan 

terugvinden.  

  

2.4 De Klant en het algemene publiek heeft via de internettoegang tot de Infrastructuur van 

de Leverancier waarin Instances en Object Storage Containers beschikbaar worden gesteld. 

De klant moet verbinding hebben met internet om bij de beheerinterface in te kunnen 

loggen en toegang te krijgen tot de Dienst, en alleen de Klant is verantwoordelijk voor die 

internetverbinding, in het bijzonder voor de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en 

beveiliging ervan.  

  

 

ARTIKEL3 : TECHNISCHE ONDERSTEUNING   

  

3.1 De Leverancier is verantwoordelijk voor eventuele storingen in de Dienst, de Klant heeft 

het recht contact op te nemen met de supportdienst via de beheerinterface, of door gebruik 

te maken van de contactgegevens die op de website van de Leverancier vermeld staan.  

  

 

ARTIKEL 4 : VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN DE DIENSTEN  

  

4.1. De Klant bestelt de Dienst op de website en moet hierbij een betaalmethode opgeven 

waarmee betalingen zullen worden uitgevoerd voor de facturering van de Dienst volgens de 

aangegeven voorwaarden in Artikel 14 hieronder.   

  

4.2 Vanaf het moment dat de Dienst van de Leverancier actief is, zal de Klant in staat zijn 

Instances aan te maken in de beheerinterface.   

  

4.3 Verschillende configuraties voor de Instances, die op de website van de Leverancier 

worden beschreven, zullen door de Leverancier aan de Klant worden verstrekt.  

  

4.4 De Klant verbindt zich ertoe om zorgvuldig alle beschikbare Instance configuraties te 

beschouwen alvorens een Instance te kiezen. De Klant is zodanig verantwoordelijk voor het 

definiëren van de configuratie en de besturingssysteem die het beste bij zijn verwachtingen 

en behoeften past.   

  

4.5 Elke Instance die door de Leverancier wordt verhuurd zal voorzien zijn van een IPv4 adres 

dat op de fysieke locatie van de Instance wordt gegeolokaliseerd.  

 

4.6 Hardware resources (Host Server, Storage Space, etc.) en de door de Klant gehuurde 

Instance blijft exclusief eigendom van de Leverancier.   
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4.7 De Klant zal de enige administrator van zijn Instance zijn. De Leverancier zal onder alle 

omstandigheden geen rol spelen in de administratie van de Instances van de Klant. De Klant 

is evenzo exclusief verantwoordelijk voor zijn verbruik van de aan hem verstrekte Object 

Storage Container.   

  

4.8 De Leverancier is verantwoordelijk voor de administratie van de Infrastructuur 

(hardware, netwerk, Host Servers, disks) waarop de aan de Klant verstrekte Instances en 

Object Storage Containers zijn geconfigureerd.  

 

4.9 De Klant bevestigt dat hij over alle benodigde technische kennis beschikt om correct 

beheer van de door de Leverancier verstrekte resources te verzekeren (Instances en Object 

Storage Containers) en om een back-up te maken van de data die op deze resources wordt 

opgeslagen. De Klant verbindt zich evenzo ertoe om zichzelf bekend te maken met de 

documentatie aangaande de Dienst, die door de Leverancier worden verstrekt.   

  

4.10 De Klant heeft het recht software op de Instance te installeren. De Klant heeft exclusief 

de verantwoordelijkheid over deze geïnstalleerde software, en de Leverancier zal niet 

aansprakelijk zijn voor disfunctioneren van de Instance die het gevolg is van de installatie 

van software.   

  

4.11 De Klant verbindt zich ertoe zich aan de licentie- en gebruiksvoorwaarden van het 

besturingssysteem waarop de Instance door de Leverancier is geconfigureerd, te houden 

evenals aan de licentie- en gebruiksvoorwaarden van de applicaties die (in sommige 

gevallen) door de Leverancier vooraf zijn geïnstalleerd.  

  

4.12 De Leverancier behoudt zich het recht voor het besturingssysteem en de door de 

Leverancier van de Instance vooraf geïnstalleerde software aan te passen, in het bijzonder 

bij wijze van updates en/of versie upgrades die de Leverancier naar eigen goeddunken als 

benodigd beschouwt.   

  

4.13 De Klant heeft ook het recht onderhoudsoperaties en updates van voornoemde 

besturingssystemen en van op de Interface vooraf geïnstalleerde software uit te voeren. In 

dergelijk geval neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor deze 

onderhoudsoperaties en updates op zich en de Leverancier zal onder welke 

omstandigheden dan ook niet verantwoordelijk zijn, met begrip van, maar niet beperkt tot 

wanneer voornoemde operaties (onderhoud, updates, etc.) leiden tot schending van de 

toepasselijke licentie-/gebruiksvoorwaarden, of wanneer de Instance na 

onderhoudsoperaties en/of updates die door de Klant worden uitgevoerd in enig opzicht 

disfunctioneert.  

  

4.14 De toepasselijke licentie- en gebruiksvoorwaarden van de voornoemde software en 

besturingssystemen worden of aan de Klant verstrekt bij de eerste bestelling van de met 

deze vooraf geïnstalleerde systemen en/of software geconfigureerde Instance, of voor de 
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Klant beschikbaar gemaakt op de website van de Leverancier of de website van de 

softwareleverancier.   

  

4.15 De Leverancier behoudt zich het recht voor om toegang tot bepaalde ports, die als 

vertrouwelijk worden gezien, te beperken om aldus de Infrastructure te beschermen. De 

Klant erkent  dat UDP/ICMP flows beperkt zijn.   

  

4.16 De Klant heeft de optie om via de beheerinterface het aantal Instances en het volume 

van de in zijn Object Storage Container(s) opgeslagen data te vermeerderen of verminderen. 

De Klant mag ook de door de Leverancier verstrekte Instance(s) aanpassen om aldus de 

configuratie te veranderen. Deze veranderingen worden op aanvraag van de Klant 

asynchroon uitgevoerd. De Klant kan dit in de beheerinterface of de API van de Leverancier 

aanvragen.  

  

4.17 De Leverancier behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten van de 

Instance te beperken om aldus de veiligheid van de Infrastructure te garanderen. De 

Leverancier zal wanneer mogelijk de Klant over de implementatie van deze beperkingen 

informeren.  

 

4.18 Daarnaast behoudt OVHcloud zich de mogelijkheid voor de Service van de Klant te 

onderbreken als deze een bewezen risico vormt voor de stabiliteit en/of de veiligheid van de 

systemen, infrastructuren en omgevingen van OVHcloud en/of de Services en de gegevens 

van de Klant. 

 

4.19 Als de Klant over een OVHcloud privé-netwerk (vRack) beschikt, dan behoudt OVHcloud 

zich het recht voor de Instance van de Klant op te schorten als de laatste de privé-

netwerklink van de voornoemde Instance voor meer dan 75 % van zijn capaciteit gebruikt 

gedurende meer dan 72 minuten per periode van 24 uur. 

 

4.20 De Klant verbindt zich ertoe gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met 

de wet en regelgeving van het land waar de klant zich bevindt en in overeenstemming met 

de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek.   

 

  

ARTIKEL 5 : VERPLICHTINGEN VAN OVHcloud   

  

5.1 De Leverancier verbindt zich ertoe alle zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen voor het 

leveren van een kwalitatief hoogwaardige Dienst in overeenstemming met de eisen van 

goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde techniek.  

  

5.2 De Leverancier verbindt zich ertoe om:   

 

a) de Infrastructure van de Leverancier en de Host Servers te beheren.  
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b) de Host Server in operationele staat te houden. De Leverancier zal ernaar toe streven 

enig defect deel van de Host Server te vervangen en dit zo spoedig als redelijkerwijze 

mogelijk, behalve wanneer de Leverancier niet verantwoordelijk is voor de storing of bij 

situaties waarbij de procedure voor reparatie of vervanging een onderbreking van de 

Dienst vereist die de gebruikelijk vervangingsperiode overschrijdt. In dit laatste geval zal 

de Leverancier de Klant hierover zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk uitvoerbaar 

informeren.  

c) de Instances en de Object Storage Containers voor de Klant beschikbaar stellen 

overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12 van dit Contract. De Leverancier behoudt zich 

het recht voor de Diensten te onderbreken om onderhoud en technische interventies ter 

verbetering van de operatie van de Diensten, uit te kunnen voeren.   

d) zo spoedig mogelijk in te grijpen na de melding van een incident door een Klant, mits 

het incident niet door het misbruik van een Instance of Object Storage Containers door 

de Klant is veroorzaakt.   

e) gebruik te maken van hardware en software conform de eisen van goed vakmanschap 

en conform de algemeen aanvaarde techniek   

  

 

ARTIKEL 6 : AANSPRAKELIJKHEID VAN OVHcloud   

  

6.1 De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor informatie, geluid, tekst, afbeeldingen, 

items, data of andere inhoud die toegankelijk is op websites die door de Klant worden 

gehost bij het gebruik van de Dienst, of die verstuurd of geüpload zijn door de Klant of een 

andere gebruiker van zulke websites.  

  

6.2 De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor een gedeeltelijke of volledige nietnaleving 

van een verplichting van en/of een disfunctioneren van de beheerders van internet 

verkeersnetwerken en in het bijzonder van de internet server provider(s) van de Klant.   

  

6.3 De Leverancier maakt geen back-up van (specifieke) data op de Instances of Object 

Storage Containers van de Klant. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om 

alle noodzakelijke maatregelen te ondernemen om een back-up te maken van zijn data, om 

dataverlies of de veroudering van toevertrouwde data te voorkomen, ongeacht de oorzaak 

en inclusief oorzaken die in dit deze Bijzondere Voorwaarden niet worden genoemd van het 

dataverlies of de veroudering van toevertrouwde data. Er worden door de Leverancier geen 

garanties gegeven met betrekking tot het gebruik van de Dienst door de Klant, in het 

bijzonder garanties die de beveiliging en het behouden van die data aangaan.  

 

  

ARTIKEL 7 : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT  

  

7.1 De klant treedt op als een onafhankelijke entiteit en zal alle risico op zich nemen met 

betrekking tot zijn activiteit tijdens het gebruik van de Diensten. Alleen de Klant is 

verantwoordelijk voor de diensten en websites die hij op de verstrekte Instance en Object 
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Storage Container host, evenals alle inhoud van de verstuurde, uitgezonden en verzamelde 

data, het bewerken en updaten van data, en alle bestanden, in het bijzonder 

adressenbestanden.  

  

7.2 De Klant zal de verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie, waaronder in het 

bijzonder richtlijn 2002/21/EG – Regelgevingskader voor elektronische communicatie – en 

richtlijn 2002/58/EG – Gegevensbescherming in de sector elektronische communicatie – te 

respecteren. De Leverancier garandeert de toegang tot de Diensten alleen om de Klant in 

staat te stellen zijn data en de data van zijn klanten op te slaan.   

  

7.3 De Klant zal alle rechten van derde partijen, de rechten van elk individu, intellectuele 

eigendom zoals copyrights, patentrechten of merkrechten, respecteren. De Leverancier zal 

niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van enige verzonden, 

verspreide of verzamelde data, dataprocessing of het updaten van bestanden, waaronder 

begrepen adressenbestanden van alle soorten.  

  

7.4 Het is de Klant verboden om bestanden of links aan te maken en die openbaar 

beschikbaar te maken via websites die op zijn Instance worden gehost, welke bestanden of 

links rechten van intellectuele eigendom schenden van enig derde partij. 

  

7.5 De Klant zal de Dienst niet gebruiken om services te verstrekken waarmee gebruikers 

bestanden in grote kwantiteiten kunnen downloaden naar of vanaf hosting platforms voor 

bestanden.   

  

7.6 De Klant verbindt zich tot het betalen van elke benodigde licentie als zij gebruik maken 

van software van derde partijen tijdens het gebruiken van de Dienst.   

  

7.7 De Klant weet dat illegale activiteiten op een deel van of de gehele aan de Klant 

verstrekte Instance en/of Object Storage Container, serieuze (juridische) gevolgen kunnen 

hebben.  De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid, individueel of gedeeld, voor 

enige van deze activiteiten en de gevolgen daarvan. In het bijzonder aanvaardt de 

Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van data die door de Klant 

beschikbaar wordt gesteld aan online klanten.   

  

7.8 Als de Klant gebruik maakt van bewezen spamring technieken op internet, zal de Dienst 

worden stopgezet en de tussen partijen gesloten overeenkomst zonder eerdere 

aankondiging komen te vervallen. Alle opdringerige activiteiten of een poging tot indringing 

vanuit een Instance (met begrip van, hoewel niet beperkt tot: port scans, sniffing, spooding) 

en elke activiteit of omstreden gedrag zoals het uitwisselen van verkeer (Hitleap, Jingling), 

Black Hat SEO (het downloaden of het uploaden van videos van en naar online gaming 

platforms), cyrpto-currency mining, video game bots, etc, zijn voor de Klant verboden.  

Bij zulke gevallen, behoudt de Leverancier zich het recht voor de Dienst, per direct, op te 

heffen en onmiddellijk het de overeenkomst nietig althans ontbonden te verklaren, evenwel 
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zonder dat de Leverancier daarbij haar recht op schadevergoeding op grond van de gesloten 

overeenkomst of anderszins te verzaken.    

  

7.9 Alleen de Klant is aansprakelijk voor de gevolgen van een storing van zijn Instances en 

Object Storage Container als gevolg van elk gebruik, door zijn personeel of medewerkers 

aan wie de Klant mogelijk zijn wachtwoord heeft verstrekt of alle andere toegangsmethodes 

(zoals SSH toegangssleutels, OpenStack Tokens). Verder is alleen de Klant aansprakelijk 

voor de gevolgen van verlies van een wachtwoord of alle andere toegangsmethodes.   

  

7.10 Om het service-niveau van de Instance van de Klant en alle servers in de Infrastructure, 

te behouden, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Klant te verzoeken zorg te 

dragen voor, althans in te stemmen met een update van het besturingssysteem van de 

Instance en alle door de Leverancier vooraf geïnstalleerde software Als de Klant zulke 

verzoeken negeert, behoudt de Leverancier zich het recht voor de Instance, Object Storage 

Container te verwijderen en de overeenkomst te beëindigen  

  

7.11 Als de Leverancier ondervindt dat de Instance of Object Storage een veiligheidsrisico 

oplevert, zal de Leverancier, voor zover mogelijk, een e-mail aan de Klant verzenden om die 

te informeren dat de Instance of Object Storage Container opnieuw geïnstalleerd of 

verwijderd dient te worden om de integriteit van de Instance of Object Storage Container en 

de gehele Infrastructure te behouden. De Leverancier behoudt zich het recht voor de 

Instance en de Object Storage Container te verwijderen totdat de Klant de Instance opnieuw 

installeert. De Klant is verantwoordelijk voor de transfer van data vanaf een geprate of 

mislukte Instance of Object Storage Container naar een nieuw Instance of Object Storage 

Container. De enige verantwoordelijkheid van de Leverancier is het herinstalleren van de 

nieuwe Instance.   

 

7.12 De Klant mag geen ongewenste e-mails of SPAM vanaf zijn Instance versturen en zal 

zich te allen tijden aan de PEC wetgevingen over het versturen van ongewenste 

electronische berichten houden.  

Als de Klant zich hier niet aan houdt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de 

Diensten op te heffen voor de Instance waar de ongewenste e-mails vandaan werden 

verstuurd en/of het Contract te laten vervallen.  

  

7.13 De Klant erkent dat sommige functies en protocollen (zoals IRC of pair-bij-pair 

bestandsuitwisseling) om veiligheidsredenen worden beperkt. Anonimisatie services 

(Proxy) en cardsharing (CCCam of een equivalent hiervan) zijn bij gebruik van de Dienst 

verboden.  

  

7.14 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voor elk licentie of gebruikersrechten 

te betalen volgens de afspraken die met de leverancier. Bij niet nakomen van de 

betalingsvoorwaarden behoud de leverancier zich het recht voor om zonder verdere 

melding de levering van de service uit te stellen. Leverancier van de betreffende software 
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zijn gemaakt. Als de Klant dit niet doet, behoudt de Leverancier zich het recht voor de Diensn 

te beëindigen zonder eerdere of nadere aankondigingen.   

  

7.15 De Leverancier behoudt zicht het recht voor controles uit te voeren om er zeker van te 

zijn dat de Klant de Dienst in overeenstemming met deze Bijzondere Voorwaarden en de 

overeenkomst als geheel   

  

7.16 De Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst zonder eerdere aankondiging te 

beëindigen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8 van de Algemene 

Voorwaarden en Bepalingen van de Leverancier. De Leverancier heeft evenzo het recht op 

beëindiging als de Klant de Bijzondere en Algemene voorwaarden van de Leverancier, 

toepasselijke wet- en regelgeving alsmede enig toepasselijk rechten van derde partijen, 

schendt.   

 

  

ARTIKEL 8 : MAATREGELEN OM HET VERZENDEN VAN SPAM EMAILS VIA HET OVH 

NETWERK TEGEN TE GAAN   

  

8.1 De Leverancier heeft een systeem van technische maatregelen geïmplementeerd, ter 

bestrijding van het verzenden van fraduleuze e-mails en SPAM verzonden vanaf zijn 

infrastructuur.   

  

8.2 Daartoe voert de Leverancier een verificatie uit, op dataverkeer verzonden vanaf de 

gebruikte Dienst door de Klant vanaf bestemmingsport 25 (SMTP-server) op het internet. Dit 

bestaat uit het verifiëren van het dataverkeer met behulp van automatische tools.   

  

8.3 Het in Artikel 8.2 genoemde uitgaande verkeer zal noch gefilterd noch onderschept 

worden door de Leverancier, maar wel worden gecontroleerd, hetgeen een een vertraging 

van een paar seconden in de verzending tot gevolg heeft. Deze operaties worden parallel 

uitgevoerd en in geen geval frontaal tussen de server en het internet.  

  

8.4 De Leverancier zal geen e-mails markeren ('tag') en zal op geen enkele manier de door 

de Klant verzonden e-mails veranderen. Er wordt geen informatie door de Leverancier 

opgeslagen tijdens deze operaties afgezien van statistische gegevens.  

  

8.5 De in Artikel 8.2 genoemde operatie zal regelmatig en volledig automatisch worden 

uitgevoerd door de Leverancier en de Klant erkent dat de interventies niet door mensen 

worden gedaan tijdens het controleren van het verkeer naar port 25 (SMTP port).  

  

8.6 In het geval dat e-mails verzonden via de server van de Klant als spam of fraduleus 

worden aangemerkt, zal de Leverancier de Klant informeren via e-mail en overgaan tot 

blokkering van de SMTP-port van het IP-adres in kwestie.   
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8.7 De Leverancier bewaart geen kopieën van e-mails verzonden vanaf de SMTP-port van de 

Dienst, zelfs niet als deze als SPAM worden geïdentificeerd.   

  

8.8 De Klant kan de deblokkering van de SMTP-port aanvragen via de beheerinterface.   

 

8.9 Elke nieuwe e-mail geïdentificeerd als spam zal resulteren in een nieuwe blokkering van 

de SMTP-port voor een langere periode die door de Leverancier zal worden bepaald.   

 

8.10 Bij de derde blokkering behoudt de Leverancier zich het recht voor om nieuwe 

verzoeken om deblokkering van de SMTP-port te weigeren.  

  

  

ARTIKEL 9 : BESCHERMINGSSERVICE (BESCHERMING TEGEN DOS EN DDOS AANVALLEN)  

  

9.1 De Leverancier heeft een bescherming geïmplementeerd tegen DOS en DdoS pogingen 

tot hacken, die in werking treedt op het moment dat deze aanvallen worden uitgevoerd op 

een manier die als serieus genoeg door de Leverancier wordt beschouwd om deze 

bescherming te rechtvaardigen, zulks ter beoordeling door de Leverancier. Door zulke 

bescherming te implementeren, zal de Leverancier trachten het veder functioneren van de 

Dienst van de Klant te bewerkstelligen tijdens de duur van een DOS of DDoS aanval.  

  

9.2 De functie in Artikel 9.1, verder “mitigatie (beschermingsservice)” genaamd, is om het 

verkeer naar de Klant, dat van buiten het OVH netwerk komt, te verifiëren. Het als onwettig 

verklaarde verkeer wordt vervolgens afgewezen door de Leverancier voordat die de 

infrastructuur van de Klant bereikt, waardoor legitieme gebruikers ondanks de cyberaanval, 

toegang hebben tot applicaties van de Klant.  

  

9.3 Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet functioneel bij cyberaanvallen zoals SQL 

indringing, brute kracht, exploitatie van gaten in de beveiliging, etc. Alsdan zal de 

Leverancier deze beschermingsmaatregelen ook niet gebruiken. Zij is ook niet gehouden ter 

zake enige andere maatregel in te zetten.   

 

9.4 Vanwege de grote complexiteit van de mogelijke aanvallen en de mitigatie, is de 

Leverancier op geen enkele wijze gehouden de werking van deze service te garanderen of 

zelfs maar werkend te hebben.  

  

9.5 Mitigatie wordt alleen geactiveerd na het detecteren van de aanval door instrumenten 

van de Leverancier, en gedurende een door de Leverancier bepaalde periode en wordt 

gedeactiveerd wanneer de aanval en ongewenste verkeer niet meer aanwezig zijn. Mochten 

de instrumenten van de Leverancier de aanval niet detecteren, kan het zijn dat de Dienst, 

als gevolg van de aanval, onbeschikbaar wordt. De Leverancier is hiervoor alsdan niet 

aansprakelijk.  
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9.6 Nadat de cyberaanval wordt geïdentificeerd en mitigatie (al dan niet) automatisch wordt 

geactiveerd, kan mitigatie niet worden uitgeschakeld tot het einde van een periode van 26-

uur.   

  

9.7 Tijdens de gehele duur van de mitigatie activering, kan de Leverancier de 

toegankelijkheid van de Dienst en de daarop (geïnstalleerde) diensten van de Klant niet 

garanderen, maar zal trachten de impact van deze aanval op de Dienst van de Klant en de 

Infrastructuur van de Leverancier te beperken.   

  

9.8 Indien, ondanks de activering van mitigatie, de cyberaanval de integriteit van de 

infrastructuur van de Leverancier of die van zijn Klanten zal ondermijnen, onderneemt de 

Leverancier beschermende maatregelen. Deze kunnen de Dienst van de Klant aantasten of 

haar beschikbaarheid. De Leverancier is hier niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan  

  

9.9 Tenslotte is het mogelijk dat een gedeelte van de data gegenereerd door een DOS of 

DDOS aanval niet kan worden ontdekt door de apparatuur van de Leverancier en de Dienst 

van de Klant bereikt. De effectiviteit van de mitigatie hangt ook van de configuratie van de 

Dienst van de Klant af, als zodanig is het aan hem om te controleren of hij over de nodige 

competenties beschikken om een goed beheer te waarborgen.   

  

9.10 Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen van zijn Diensten, het 

implementeren van security tools (firewalls, etc.), het regelmatig bijwerken van de 

systeemback-up, het opslaan van zijn gegevens en het waarborgen van de veiligheid van 

zijn computerprogramma's (scripts, codes, etc.)   

   

  

ARTIKEL 10 : GEOLOCALISTIE  

  

10.1 De Klant kiest de locatie van zijn Dienst uit de lijst van beschikbare datacenters bij het 

aanmaken van de Instance of Object Storage Container.   

  

10.2 De Klant erkent en stemt ermee in dat hij is onderworpen aan de van toepassing zijnde 

wetten op het grondgebied waar de apparatuur is geïnstalleerd en data opgeslagen.  

  

10.3 De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Leverancier de Dienst kan beëindigen 

indien deze wordt gebruikt voor een activiteit die niet is toegestaan op de locatie waar de 

apparatuur door de Leverancier fysiek is geplaatst.  

  

10.4 Verder zal de Klant, in het geval van IP geolocatie, de wetten die van toepassing zijn in 

het land waar de IP adressen zijn geregistreerd respecteren.  

  

10.5 Bij overtreding van de voorgaande bepalingen kan de Leverancier ieder geolocatie-

adres dat geassocieerd is met de Klant per direct beëindigen.   

 



 
 

OVH BV, Hogehilweg 6, 1101 CD AMSTERDAM – Nederland 

KvK nummer: 34317851 - BTW Nummer: 8201.23.833.B.01 - Telefoon: +31 (0)78 808 01 20 
www.ovh.nl - support@ovh.nl 

Pagina 11/42 

10.6 Elk Datacenter waar zich de Instances bevinden die samen een Public Cloud Project 

vormen, beschikt over een gratis maandelijkse hoeveelheid uitgaand publiek dataverkeer 

dat door de voornoemde Instances gebruikt kan worden. Voor het merendeel van de 

Datacenters is deze hoeveelheid onbeperkt. Als deze echter beperkt is, dan leidt elk extra 

verbruik tot een extra facturatie. De lijst van de betreffende Datacenters, de hoeveelheden 

gratis uitgaand publiek dataverkeer en de van toepassing zijnde tarieven staan vermeld op 

de OVHcloud website. 

  

 

ARTIKEL 11 : SNAPSHOTS  

  

11.1 De Leverancier verstrekt een optie waardoor de Klant onmiddellijk een kopie (oftewel 

'snapshot') van de Instance kan maken.   

  

11.2 De Leverancier herinnert de Klant eraan dat een snapshot geen permanente data back-

up van een Instance is, maar slechts een momentopname van de Instance. Daarom vrijwaart 

een Snapshot op geen enkele wijze de Klant van het maken van een back-up van zijn 

gegevens overeenkomstig Artikel 7.16 en 6.3 van deze Bijzondere Voorwaarden.   

  

11.3 Snapshots wordjn standaard, gedurende het gebruik van de service, een onbeperkte 

duur bewaard en worden gefactureerd volgens de bepalingen die hieronder in Artikel 14 

uiteen worden gezet.   

  

11.4 De Klant kan zijn Instance met iedere Snapshot herstellen. In dit geval wordt alle data 

op een Instance verwijderd en de data op de geselecteerde Snapshot hersteld.   

  

 

ARTIKEL 12 : SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)  

  

12.1 De Leverancier zal naar de volgende service-niveau doelen streven:   

  

(a) General Purpose Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.999%  

 

(b) CPU Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.999%  

 

(c) RAM Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.999%  

 

(d) GPU Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.999%  
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(e) IOps Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.9%  

 

(f) Sandbox Instance:   

Maandelijkse beschikbare graad: 99.95%  

 

(g) Object Storage:  

Maandelijkse beschikbare graad: 99.90%  

Maandelijkse beschikbare graad Object Storage Container data: 99.999%.   

  

''Maandelijke beschikbare graad'' betekent het totale aantal minuten in de maand min het 

aantal minuten onbeschikbaarheid in de maand in kwestie, gedeeld door het totale aantal 

minuten in de maand in kwestie.   

''Onbeschikbaarheid'' betekent een verlies van toegang tot en een onmogelijke reboot van 

de Object Storage Container van de Klant, voor meer dan drie (3) opeenvolgende minuten 

vanaf het moment dat een Incidentticket door de Klant is aangemaakt.   

''Duurzaamheid'' betekent de capaciteit van de Leverancier om weer toegang tot de data 

aan de Klant te verstrekken die in de Object Storage Container was opgeslagen voordat een 

incident van onbeschikbaarheid zich voordeed en genoteerd stond (zie de volgende 

voorwaarden).   

  

De service-niveau doelen die in Artikel 12.1 hierboven uiteen zijn gezet zijn van kracht, 

behalve bij de gevallen die in Artikel 12.4 worden uitgelegd en alleen als de Klant met de 

Leverancier samenwerkt om de Dienst weer te herstellen na een periode van 

onbeschikbaarheid.   

  

Tijdens het aangeven van een Incident en het aanmaken van een ticket dienaangaande, 

moet de Klant alle relevante informatie die bruikbaar is voor de diagnose en interventie door 

de Leverancier, verstrekken. De Klant verbindt zich ertoe om constant beschikbaar te blijven 

zodat hij met de Leverancier kan samenwerken om het Incident op te lossen. Onder 

samenwerken wordt nadrukkelijk ook verstaan het verstrekken van verdere en 

noodzakelijke informatie en het uitvoeren van alle noodzakelijke tests en controles. Zo 

nodig verbindt de Klant zich ertoe om toegang te geven tot zijn beheerinterface. Als de Klant 

niet beschikbaar is of niet meewerkt met de Leverancier, zijn de service-niveau doelen uit 

Artikel 12.1 niet van toepassing.   

  

De hierboven omschreven SLA is niet van toepassing op de beschikbaarheid van de 

componenten die de verantwoordelijkheid van de Klant zijn, en in het bijzonder de software 

of geïnstalleerde software die door de Klant op de Instance wordt gebruikt. Bij een 

verandering van Instance, heeft de Klant de verantwoordelijkheid om zijn software en 

applicatie te herinstalleren en herinitialiseren en de data en informatie die daarop werd 

opgeslagen te herstellen.   
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De Leverancier maakt gebruik van technische tools waardoor de Klant Instances kan 

monitoren, in het bijzonder via PING requests. De service-niveau doelen uit Artikel 12.1 zijn 

niet van toepassing als de Leverancier niet in staat is de noodzakelijke technische operaties 

om de Instances te monitoren uit te voeren, als resultaat van de configuratie van de Instance 

door de Klant.   

  

12.2 Als de Leverancier constateert dat de Instance of Object Storage Container beschikbaar 

en volledig operationeel is, zal de Leverancier ontslagen zijn van de verplichtingen van de 

service-niveaus uit Artikel 12.1 hierboven. Onder deze omstandigheden, en op aanvraag van 

de Klant, zal de Leverancier echter de Klant assisteren in het identificeren van de bron van 

moeilijkheden die door de Klant zijn gevonden waardoor de Dienst niet bereikbaar is.  

  

Als de Leverancier een constateert dat de Dienst onbereikbaar is, zal hij de diagnose van het 

probleem maken en in samenwerking met de Klant samenwerken om de beschikbaarheid 

te herstellen.   

  

12.3 Als de service-niveau doelen uit Artikel 12.1 niet worden behaald, mag de Klant, behalve 

bij de gevallen hieronder, de volgende service credits aanvragen :   

  

• Als de maandelijkse beschikbaarheid graad uit Artikel 12.1 niet behaald is, zal 0,5% 

van het maandelijkse betaalde bedrag van de Klant worden gerestitueerd voor de 

onbeschikbare componenten per opeenvolgende sequenties van een (1) minuut (na 

de eerste drie (3) opeenvolgende minuten van verloren toegang of connectiviteit), 

tot een maximum van 100% van het gefactureerde maandelijkse bedrag met 

betrekking tot de voornoemde onbeschikbare componenten.   

  

• Als het maandelijkse duurzaamheid graad uit Artikel 12.1 niet behaald wordt, zal 

een restitutie van 100% van het maandelijkse betaalde bedrag door de Klant 

plaatsvinden voor de getroffen Object Storage Container. Partijen komen overeen 

dat de voornoemde service credits voor de Klant de enige oplossing zijn voor 

beschadigingen, verliezen, aansprakelijkheden door de kosten die uit het niet 

nakomen van de verplichtingen onder Artikel 12.1 door de Leverancier, 

voortvloeien. De Klant doet derhalve expliciet en zonder enig voorbehoud afstand 

van verdere verzoeken, claims en/of acties tot vergoeding van schade ter zake.   

  

Na ontvangst van de claim van de Klant voor service credits, zal de Leverancier de Service 

Credits van de volgende maandelijkse facturering eraf halen ter waarde van het te 

crediteren bedrag. Alle aanvragen van de Klant voor service credits uit Artikel 12.1 moeten 

binnen een maand na de afsluiting van het Incidentticket aangaande de services credits aan 

de Leverancier worden verzonden.  

  

12.4 De Klant mag niet claimen voor service credits onder Artikel 12.3 hierboven wanneer de 

onbeschikbaarheid het resultaat is van (deels of volledig):  
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(i) gebeurtenissen of factoren buiten de controle van de Leverancier, met begrip van, maar 

niet beperkt tot: overmachtssituaties, acties van een derde partij, problemen met 

internetverbinding, internetstoringen, storing of misbruik van hardware of software die 

door de Klant wordt gebruikt (in het bijzonder software die op de Instance geïnstalleerd 

is).  

(ii) een schending van de verplichtingen van de Klant die uit deze Bijzondere Voorwaarden 

voortvloeien, waaronder in het bijzonder het niet   

(iii) samenwerken met de Leverancier om het incident op te lossen),  

(iv) het misbruik of ongepaste gebruik van de Dienst door de Klant ,  

(v) aangekondigd onderhoud  

(vi) een onderbreking als resultaat van een interventie van de Leverancier volgens de deze 

Bijzondere Voorwaarden uiteen worden gezet, of:  

(vii)  computer hacking of piraterij.   

  

In zulke gevallen, behalve punt (iv), behoudt de Leverancier zich het recht voor de Klant de 

kosten van de uitgevoerde werkzaamheden om de beschikbaarheid van de Diensten te 

herstellen in rekening te brengen. De Leverancier zal, indien mogelijk, ter zake een offerte 

aan de Klant sturen ter zijner goedkeuring.   

  

De Leverancier zal zijn uiterste best doen om de oorzaak van de onbeschikbaarheid vast te 

stellen, en te bevestigen welke uitzondering hierboven van toepassing is. De Leverancier zal 

hiervoor componenten mogen gebruiken voor zijn informatiesysteem (zoals 

verbindingsdata).  

  

 

ARTIKEL 13 : DUUR VAN HET CONTRACT EN DIENST   

  

13.1 Het overeenkomsct zal ingaan op de datum waarop de Klant de Dienst bestelthem 

ontvangt en zal voor een onbeperkte periode van kracht zijn. De overeenkomst kan worden 

beëindigd overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden en Bepalingen van de 

Leverancier.   

    

13.2 De Klant mag volgens zijn behoeften een deel van of de hele Dienst aanmaken of 

verwijderen (in het bijzonder de Instances en Object Storage Containers) via zijn 

beheerinterface.  

  

13.3 Er is geen minimale gebruiksduur. Een uur of maand die al begonnen is zal echter door 

de Leverancier worden gefactureerd en in zijn geheel door de Klant moeten worden betaald, 

overeenkomstig de voorwaarden die in Artikel 14 hieronder uiteen worden gezet.  

  

13.4 Instances en Object Storage Containers, waarop de data van de Klant wordt 

opgeslagen, zullen beschikbaar blijven van maand tot maand, behalve als de Klant de 

verwijdering van de Dienst via de beheerinterface aanvraagt.  
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ARTIKEL 14 : PRIJZEN, BETAALMETHODEN EN FACTURERING  

 

De prijzen zijn op http://www.ovh.nl beschikbaar en worden excl. BTW weergegeven.  

  

14.1 Instances en verbonden componenten  

  

De prijs van Instances en, waar nodig, verbonden componenten zoals het 

besturingssysteem, hangt af van het prijsmodel dat door de Klant wordt gekozen en de 

periode waarin de Instances en verbonden componenten aan de Klant worden verstrekt.  

  

De Klant mag tussen twee prijsmodellen kiezen:  

– per uur betalen  

– een maandelijks vast tarief   

  

Met een maandelijks vast tarief mag de Klant een Instance gebruiken (en waar nodig de 

verbonden componenten) tijdens de hele kalendermaand waarin de Instance werd 

aangemaakt.   

  

Als een Klant een Instance aanmaakt tijdens de maand, zal het voornoemde vast tarief pro-

rata worden gefactureerd voor het aantal uren dat overblijft die maand, beginnend vanaf de 

aanmaakdatum van de Instance tot het einde van de maand in kwestie. Het uur van de 

aanmaak van de Instance wordt als een hele uur gezien.   

  

Het maandelijkse vast tarief betalingsplan (in zijn geheel of pro-rata onder de hierboven 

gedetailleerde voorwaarden) zal in zijn geheel door de Klant worden betaald. Dit geldt ook 

als de Instance wordt verwijderd voor het einde van de kalendermaand in kwestie. Elke 

component (Instance en verbonden componenten) die pro-rata gefactureerd wordt en niet 

verwijderd wordt, zal doorgaan en gefactureerd worden van maand tot maand door de 

Leverancier aan de Klant met een maandelijks vast tarief overeenkomstig de 

bovengenoemde voorwaarden.   

  

Met betrekking tot het betalingsplan per uur, zal elk uur dat al begonnen is door de 

Leverancier worden gefactureerd en in zijn geheel door de Klant worden betaald. Dit geldt 

ook als een Instance in hetzelfde uur wordt aangemaakt en verwijderd.   

  

Elke aangemaakte Instance (inclusief alle verbonden componenten) wordt gefactureerd bij 

de Klant in overeenkomst met de voorwaarden die in dit Bijzondere Voorwaarden uiteen 

worden gezet, zelfs als de Instance niet gebruikt wordt. Een Instance, inclusief elke 

verbonden component, is aangemaakt zodra de Klant hem in de beheerinterface of API 

valideert. Zodra hij is aangemaakt, zal hij in de beheerinterface verschijnen. De verstrekking 

van de Instance eindigt zodra hij verwijderd wordt. Elke Instance die gedeactiveerd is maar 

niet verwijderd zal doorgaan en gefactureerd door de Leverancier. De status van de Instance 

kan worden bekeken in de beheerinterface van de Klant.   
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14.2 Storage Spaces  

  

De prijs voor het gebruik van Storage Spaces (Object Storage Containers en SNAPSHOT 

Storage Space) varieert per hoeveelheid gebruikte Storage Space, de gebruiksduur van de 

Storage Space en het volume uitgaande verkeer.   

  

Aangaande het verstrekken van de Storage Space:  

  

Storage Space zal per uur worden berekend, en per gigabyte.   

  

Een gigabyte Storage Space wordt altijd als een geheel berekend, zelfs als hij niet volledig 

wordt gebruikt (naar boven afgerond).  

  

Elke uur, waarin een gigabyte Storage Space wordt gebruikt, wordt berekend en dient in zijn 

geheel te worden betaald door de Klant, zelfs als het gebruik van een gigabyte Storage 

Space begint en/of verwijderd wordt tijdens dat uur.   

  

Aangaande het uitgaande verkeer van de Storage Space  

  

Dit wordt door de Leverancier per gebruik berekend, per gigabyte uitgaande data. 'Gigabyte 

uitgaande data' betekent gigabyte data verstuurd vanaf de Storage Space, ongeacht de 

bestemming (naar het internet en/of netwerk van de Leverancier en/of een privé netwerk 

van een derde partij).   

  

De verstrekking van 'lokale' Storage Space (direct verbonden met de Instance) en het 

uitgaande verkeer verstuurd vanaf de 'lokale' Storage Space zit bij de prijs van de Instance 

inbegrepen.   

  

14.3 Algemeen  

  

De Klant mag Instances via de beheerinterface aanmaken en verwijderen. Als meerdere 

betaalplannen bestaan, wordt het geldende tarief door de Klant in de beheerinterface 

vastgesteld op het aanmaakmoment van de betrokken component (bijvoorbeeld de 

aanmaak van een Instance).   

  

Als het vast tarief betalingsplan wordt toegepast, zal de Dienst worden gefactureerd voor de 

resterende dagen van de kalendermaand een paar seconden na de aanmaak van de 

component door de Klant (Instance en verbonden componenten).   

  

Als het uur betalingsplan of betalen-per-gebruik optie wordt toegepast, zullen de Diensten 

op maandelijkse basis met terugwerkende kracht worden gefactureerd bij het begin van de 

maand die na de eerste gebruiksmaand komt, gebaseerd op het verbruik dat door de 
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Leverancier wordt geëvalueerd.  De Leverancier behoudt zich het recht voor om de kosten 

voor deze Diensten bij de Klant te factureren voor het einde van de genoemde 

kalendermaand als de uitstaande bedragen van de Klant een significante hoeveelheid 

bereiken.  

  

De door de Klant gebruikte tijd wordt door de Leverancier bepaald op basis van de 

beschikbare data op zijn besturingssysteem. De data wordt als bindend gezien en geldt als 

volledig bewijs ten opzichte van de klant.  

  

De betalingen zullen worden gemaakt door de Klant drie (3) dagen vanaf de 

factureringsdatum, door automatische overboeking met een credit/debit kaart van de 

Klant, een Paypal® account of het Leverancieraccount van de Klant.   

  

De Klant verplicht zich ertoe een voldoende bedrag te houden, op de bankrekening en in zijn 

gekozen betaalmethode, om de facturen binnen de afgesproken termijnen te kunnen 

betalen.  

  

Als de Leverancier geen betalingen ontvangt via de door de Klant aangewezen 

betaalmethode, zal de Klant een e-mail ontvangen waarin wordt gevraagd het uitstaande 

bedrag zo spoedig mogelijk te verrekenen. Als de betaling niet spoedig wordt gedaan zal de 

Dienst door de Leverancier vanwege het niet betalen worden opgeschort of, ter verkiezing 

van de Leverancier, worden beëindigd.   

 

  

ARTIKEL 15 : BEËINDIGING, BEPERKING EN SCHORSING VAN DE DIENST  

  

15.1 In alle gevallen waarbij de Klant het bepaalde  van deze Bijzondere voorwaarden 

schendt, in het bijzonder door enige uitdrukkelijk verboden acties uit te voeren door middel 

van  servers, althans Dienst en/of uitdrukkelijk verboden inhoud te publiceren op de servers 

van de Leverancier en/of elke activiteit die potentieel een civiele of criminele 

aansprakelijkheid zou kunnen zijn en/of effect te hebben op de rechten van derde partijen, 

heeft de Leverancier het recht om de Dienst(en) geleverd aan de Klant onmiddellijk en 

zonder voorafgaande aankondiging te ontbinden en/of te op te schorten, zonder dat de 

Leverancier alsdan enig recht op schadevergoeding opgeeft.  

  

15.2 In het geval van beëindiging op grond van Artikel 15.1 en ongeacht de reden voor 

beëindiging zullen de Instances, Object Storage Containers en alle verbonden componenten 

en opgeslagen data van de Klant per direct kunnen en mogen worden verwijderd door de 

Leverancier.   

  

15.3 Bij elke schending door de Klant van deze Bijzondere Voorwaarden en wanneer de 

Leverancier ervoor kiest om voor schending niet te beëindigen, zal de de Leverancier de 

Dienst kunnen en mogen beperken of opheffen, althans opschorten, afhangend van de ernst 
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en frequentie van de schending. Tot de maatregelen zal worden besloten op basis van de 

aard van de vastgestelde schending(en).   

  

15.4 De Klant accepteert vooraf dat de Leverancier beperkende maatregelen zal instellen of 

de Dienst zal opheffen als de Leverancier bericht krijgt van een ter zake relevante uitspraak 

van een competente, administratieve, arbitrage of gerechtelijke instantie, gemaakt volgens 

de relevante toepasselijke wetten.    

  

DOOR EEN ONLINE BESTELLING TE PLAATSEN GEEFT DE KLANT ZIJN 

ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE VAN DIT CONTRACT AAN.   
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BIJLAGE 1 - BIJZONDERE VOORWAARDEN OVH MANAGED KUBERNETES 

 

 

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE 

 

In het kader van de Service stelt OVHcloud de klant een oplossing ter beschikking die 

gebaseerd is op het door de Cloud Native Computing Foundation® onderhouden open-
source Kubernetes systeem. De oplossing maakt het mogelijk via API de container-

applicaties van de Klant en de onderliggende resources (met name reken-instances en 
additionele disks) binnen de OVHcloud Public Cloud te orkestreren. 

 
Als zodanig beschikt de Klant over een Kubernetes-cluster (hierna de „Cluster“ genoemd) 
die verbonden is aan een Public Cloud-project. Nadat de Cluster aan een project 
geassocieerd is, kan de Klant deze Cluster configureren, resources toevoegen/verwijderen 
(zoals werk-nodes (Instances), persistente Volumes (additionele disks) of load-balancers) 

via de door OVHcloud ontwikkelde en geleverde API en zijn resources orkestreren middels 

de standaard Kubernetes-API.  
 
De binnen het kader van de OVHcloud Managed Kubernetes Service georkestreerde 

resources (zoals Public Cloud Instances enz.) blijven onderworpen aan de op hun van 
toepassing zijnde Servicevoorwaarden, met name de Bijzondere Voorwaarden.  

 

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE  

 
2.1. Vereisten 
 

Om de Service te kunnen gebruiken moet deze geassocieerd zijn aan een OVHcloud „Public 

Cloud-Project“ van de Klant. 

 
2.2. Management en updates van de Cluster 

 
De hoofdinfrastructuur die zorg draagt voor het Clustermanagement (hierna „Master 

Infrastructuur“ genoemd) wordt door OVHcloud aan de Klant gekoppeld, gehost, 

gemanaged en in operationele staat gehouden. Als zodanig wordt de Clusterconfiguratie 
die door de klant is ingesteld door OVHcloud in het kader van de Service bewaard op zijn 

eigen infrastructuur, die in dezelfde beschikbaarheidszone gelokaliseerd is als de Cluster. 

Dit kan echter niet geïnterpreteerd worden als een permanente back-up van de configuratie 
van de Klant. Het is geheel de verantwoordelijkheid van de Klant om de handelingen te 
verrichten die nodig zijn om zijn configuratie te bewaren, rekening houdend met hoe 
belangrijk de Service voor de activiteit van de Klant is en met zijn risicoanalyse, vooral in het 

geval van het stoppen van de Service of bij onderhoudswerkzaamheden, 

versieveranderingen of updates.  
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In het kader van de Service is OVHcloud verantwoordelijk voor de installatie en de updates 
van de elementen waaruit de Master Infrastructuur bestaat, maar ook voor de programma-
elementen, zoals met name de besturingssystemen, die aanwezig zijn op de „workers“ 
werk-nodes van de Cluster. Daarentegen is de Klant verantwoordelijk voor het management 

van de georkestreerde resources binnen zijn Cluster, met uitzondering van de Master 
Infrastructuur.  
 
OVHcloud raadt de Klant ten zeerste aan om niet op een directe manier, in het bijzonder niet 

middels zijn Management-Interface of via de Open Stack API, met de binnen het kader van 
de Managed Kubernetes Service beheerde resources te interageren.  
 
OVHcloud behoudt zich het recht voor de besturingssystemen en de door OVHcloud reeds 

geïnstalleerde applicaties te vernieuwen, in het bijzonder door alle updates en 
versieveranderingen uit te voeren die OVHcloud noodzakelijk acht. Indien het nodig is een 
besturingssysteem of een applicatie die door de klant gebruikt wordt te updaten, dan wordt 

deze update uitgevoerd conform de update-strategie die de Klant in de configuratie van de 
Service gekozen heeft. OVHcloud kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld als de 

Klant de updates geweigerd heeft of de toegang van OVHcloud tot de nodes geblokkeerd 

heeft.  
 
Opdat de Managed Kubernetes Service de resources, waaruit de Cluster van de Klant is 

opgebouwd, kan orkestreren volgens de commando‘s die deze laatste via API heeft 
gedefinieerd, accepteert de Klant expliciet dat de bovenvermelde Service automatisch 

resources kan toevoegen, verwijderen en/of veranderen en erkent de Klant dat hij alle 
bedragen verschuldigd is die verbonden zijn aan het gebruik van deze resources.  

 

2.3. Locatie 

 

De locatie van de Cluster wordt tijdens de aanmaak ervan door de Klant gekozen uit de 

beschikbare Datacenters.  

 

 

ARTIKEL 3: DOELEN VOOR SERVICENIVEAUS 

 

Om een hoogwaardige Service te bieden spant OVHcloud zich in om de Master 

Infrastructuur uitermate beschikbaar te houden om een maandelijks 

beschikbaarheidsniveau van de Kubernetes API server te bereiken dat groter of gelijk is aan 

99,5%.  

 

Aangezien de Managed Kubernetes Service echter door OVHcloud gratis aan de Klant ter 

beschikking wordt gesteld, is dit maandelijks beschikbaarheidsniveau niet gegarandeerd 

en kan er geen enkele schadevergoeding aan de Klant toegekend worden als dit niveau niet 

wordt gehaald. 
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De door de Managed Kubernetes Service georkestreerde resources (en met name de 

Instances die de werk-nodes vormen waarop de containers van de Klant gehost worden) 

zijn op hun beurt onderworpen aan de op hun van toepassing zijnde serviceniveau-

doelstellingen die in de Bijzondere Servicevoorwaarden gedefinieerd zijn.  
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BIJLAGE 2 - BIJZONDERE VOORWAARDEN OVH MANAGED PRIVATE REGISTRY 

 

 

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE   

  

Met de Managed Private Registry Service kan de Klant databanken met containersoftware-

images beheren (de “Images”) en deze software-images op een georganiseerde en 

beveiligde manier opslaan.   

 

De Klant beschikt standaard over Storage die in het kader van de Service geleverd wordt. De 

Klant beschikt tevens over een Managementinterface en API-applicaties, tools en 

programma's (de “Componenten”) waarmee de Gegevens van de Klant verwerkt kunnen 

worden (API Docker Registry, Harbor Core, Notary, enzovoorts). 

 

In het kader van de Service worden verschillende modellen aangeboden (S, M of L), waarvan 

de eigenschappen verschillen. Deze worden beschreven op de website van OVHcloud.  

 

De in het kader van de Service door de Klant opgeslagen Gegevens worden standaard op 

Storage gerepliceerd die zich in dezelfde regio bevindt als gekozen door de Klant bij de 

aanmaak van het Managed Private Registry binnen zijn OVHcloud “Public Cloud Project”.   

 

 

ARTIKEL 2: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICES  

  

2.1 Vereisten 

 

Om de Service te kunnen gebruiken moet deze geassocieerd zijn met een OVHcloud „Public 

Cloud Project“ van de Klant. 

  

2.2 Algemeen 

 

Op de Service zijn de geldende Servicevoorwaarden van toepassing, in het bijzonder de 

huidige Specifieke Voorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van OVHcloud-

Services. Ze moeten volgens de vermelde voorwaarden gebruikt worden.   

 

De Managed Private Registry Service is gericht op zakelijke klanten. De Klant moet de 

Service daarom uitsluitend binnen zijn organisatie gebruiken om aan de behoeften daarvan 

te voldoen. Het gebruik van de Service in het kader van publieke registers, die vrij 

toegankelijk zijn vanaf Internet, is verboden. OVHcloud behoudt zich het recht voor de 

Service op te schorten of te beëindigen. Indien de Klant buitensporig veel uitgaand verkeer 

verbruikt, behoudt OVHcloud zich het recht voor de Service op te schorten.  
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In het kader van de Service verzorgt OVHcloud het operationele onderhoud van de fysieke 

en de netwerkinfrastructuren waarop deze Service berust, evenals updates van de 

Componenten die aan de Klant ter beschikking worden gesteld. De Klant is verder 

verantwoordelijk voor het beheer van zijn Service, met name de rechten betreffende het 

gebruik hiervan, evenals het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om het 

voortbestaan van zijn gegevens en andere Inhoud te garanderen.  

 

De Klant kan met de Managementinterface de Service gebruiken en met name zijn Gegevens 

beheren, beschikbare tools en programma's gebruiken, zijn verbruik volgen en zijn 

verbruiksgeschiedenis raadplegen.   

 

Voor elke categorie modellen is een maximumaantal parallelle uitgaande verbindingen per 

model gedefinieerd, zoals gespecificeerd op de OVHcloud Site.  

 

2.3 Componenten 

  

In het kader van de Service stelt OVHcloud zijn Klanten verschillende Componenten ter 

beschikking die Open Source of eigen merk kunnen zijn. Alle Componenten die in het kader 

van de Services door OVHcloud aan de Klant ter beschikking worden gesteld, blijven het 

exclusieve eigendom van OVHcloud of van derden die OVHcloud het recht verstrekt hebben 

deze te gebruiken. OVHcloud verstrekt de Klant het recht om de ter beschikking gestelde 

Componenten uitsluitend voor zijn eigen activiteit te gebruiken. Bepaalde componenten 

kunnen alleen voor bepaalde modellen Managed Private Registry toegankelijk zijn, zoals 

beschreven op de OVHcloud site. 

 

De Klant beschikt in het bijzonder over een Component waarmee beveiligingsfouten 

opgespoord kunnen worden (door het gebruik van een lijst met beveiligingsfouten). 

OVHcloud levert geen enkele garantie bij het gebruik van deze Component. OVHcloud kan 

in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden indien een beveiligingsfout niet 

door deze Component opgespoord wordt. Als beveiligingsfouten gedetecteerd worden, is 

de rol van OVHcloud beperkt tot het waarschuwen van de Klant. Het blijft de 

verantwoordelijkheid van de Klant om deze fouten te corrigeren. De component is reeds 

geconfigureerd met een selectie van onder licentie verstrekte lijsten, zoals gepreciseerd in 

de OVHcloud-documentatie. 

 

De Componenten die door OVHcloud in het kader van de Services ter beschikking worden 
gesteld, moeten conform de toepasselijke Servicevoorwaarden gebruikt worden, met 
inbegrip van, in voorkomende gevallen, de Voorwaarden voor Producten van Derden.  
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2.4 Beheer en Behoud van Gegevens 

 

De Klant is enkel en alleen verantwoordelijk voor beheer en supervisie van zijn gegevens. 

OVHcloud kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of 

verandering van gegevens van de Klant.  

 

OVHcloud behoudt zich het recht voor metadata te verzamelen die voortvloeien uit het 

gebruik van de Service, zoals gegevens over CPU-gebruik, geheugen, fouten in de logs, etc. 

 

2.5 Onderhoudswerkzaamheden, updates en versieveranderingen 

 

OVHcloud is verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan de fysieke 

infrastructuren waar de Service gebruik van maakt, voor updates en versieveranderingen 

van de besturingssystemen en programma's die in het kader van de Service ter beschikking 

worden gesteld en voor de configuratie van deze Service.  

  

2.6 Einde van de Service 

 

Bij het einde van de Service – ongeacht de reden (einde contract, opzeggen, wissen, niet 

verlengen, etc.) – en bij het einde van de bewaartijd die van toepassing is op de Gegevens 

van de Klant worden alle eraan gekoppelde Gegevens automatisch op een irreversibele 

manier gewist. De Klant dient ervoor zorg te dragen deze Gegevens voor het einde van de 

Service of van de bewaarperiode van zijn Gegevens op een ander systeem te bewaren of over 

te zetten.   

  

  

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE SERVICES EN FINANCIËLE VOORWAARDEN  

  

De Service wordt gefactureerd middels doorlopende betaling („Pay as you go“) volgens de 

bovenvermelde voorwaarden.  

 

Elk begonnen uur (in kloktijden) wordt gefactureerd en moet in zijn geheel betaald worden. 

 

Het door de Klant verbruikte uitgaande dataverkeer wordt in het kader van de Service niet 

gefactureerd. 

 

 

ARTIKEL 4: SERVICENIVEAUS 

 

4.1 Verplichtingen voor Serviceniveaus 

 

OVHcloud verplicht zich de volgende serviceniveaus te garanderen: 
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Elementen Verplichtingen voor 

serviceniveaus (SLA) 

Schadevergoedingen 

Beschikbaarheid van 

essentiële 

componenten (Docker 

Registry API, Harbor 

Core & Notary) 

Maandelijks 

beschikbaarheidsnive

au:  

 

Plan S: 99,90% 

Plan M: 99,95 % 

Plan L: 99,95 % 

Krediet van 5% van de maandelijkse kosten van 

de Service, met stappen van een (1) begonnen 

uur onbeschikbaarheid voorbij de SLA en tot aan 

100% van de voornoemde maandelijkse kosten.   

Beschikbaarheid van 

andere Harbor-

componenten (Job 

Service, Clair, Harbor 

UI & Harbor API)  

Maandelijks 

beschikbaarheidsnive

au:  

 

Plan M: 99,90% 

Plan L: 99,90% 

Krediet van 5% van de maandelijkse kosten van 

de Service, met stappen van een (1) begonnen 

uur onbeschikbaarheid voorbij de SLA en tot aan 

100% van de voornoemde maandelijkse kosten.    

Data resilience  Maandelijks data 

resilience-niveau:  

 

Plan S: 100% 

Plan M: 100% 

Plan L: 100% 

Krediet ter waarde van 100% van het 

maandelijks door de Klant betaalde bedrag voor 

de betreffende maand en voor het deel van het 

Docker-registry dat getroffen is door het 

incident.  

 

 

Onder „maandelijks beschikbaarheidsniveau“ dient verstaan te worden: de uitkomst van het 

totaal aantal minuten van de betreffende maand minus het aantal minuten 

onbeschikbaarheid in de betreffende maand, vervolgens gedeeld door het totaal aantal 

minuten van de betreffende maand.  

 

Onder „onbeschikbaarheid“ dient verstaan te worden: antwoord op een http 200 oproep (of 

„call“) in minder dan dertig (30) seconden (exclusief overdracht („push/pull“) van een 

afbeelding waarbij de tijd afhankelijk is van de grootte van de betreffende afbeelding), zoals 

gemeten door de OVHcloud-sondes. 

 

Onder „Resilience“ dient verstaan te worden: het vermogen van OVHcloud om de Klant weer 

de beschikking te geven over de gegevens die in het Docker-registry van de Klant opgeslagen 

waren vóór een onbeschikbaarheidsincident dat naar behoren aangemeld is (zie hierna 

vermelde voorwaarden). De Resilience-verplichting van OVHcloud biedt de Klant in geen enkel 

geval garantie tegen verlies van content en gegevens. De Klant blijft verantwoordelijk voor 

back-ups van zijn gegevens en om de continuïteit van zijn activiteit te managen.  

 

Het krediet wordt direct op het OVHcloud-account van de Klant bijgeschreven nadat deze 

dit aangevraagd heeft. De Klant moet zijn aanvraag altijd via zijn Managementinterface 

verrichten, op zijn laatst in de maand volgend op die waarin de onbeschikbaarheid door 
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OVHcloud geconstateerd werd. Indien dit niet gebeurd is, kan de Klant de vermelde 

schadevergoedingen niet meer ontvangen. Het krediet moet door de Klant gebruikt worden 

in de kalendermaand die volgt op het moment dat het krediet op het OVHcloud-account van 

de Klant werd bijgeschreven. Indien dit niet gebeurd is, vervalt het krediet en kan het niet 

meer gebruikt worden. Het krediet kan in geen enkel geval contant aan de Klant 

terugbetaald worden. 

 

Bij deze wordt expliciet overeengekomen dat de bovenvermelde kredieten voor de Klant een 

forfaitaire vergoeding vormen voor alle schade die voortvloeit uit het niet respecteren van 

de verplichtingen voor serviceniveaus door OVHcloud; de Klant ziet derhalve af van iedere 

andere eis, klacht en/of actie.  

 

Als een enkele gebeurtenis leidt tot het niet respecteren van meerdere hierboven vermelde 

verplichtingen voor Serviceniveaus, dan kunnen de kredieten niet cumulatief zijn. In dit 

geval zal het gunstigste krediet voor de Klant worden toegepast. 

 

De Klant kan in geen geval gebruik maken van het huidige artikel en de bovenvermelde 

kredieten wensen te ontvangen in het mogelijke geval dat de onbeschikbaarheid of het 

gebrek aan Resilience geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit (i) gebeurtenissen of factoren 

buiten de controle van OVHcloud, zoals, maar niet uitsluitend, force majeure, oorzaak door 

een derde partij, verbindingsproblemen met het internet, niet functioneren van het internet, 

niet functioneren of slecht gebruik van materieel of software onder controle van de Klant (in 

het bijzonder de applicaties die op de Instance uitgevoerd worden), (ii) niet nakomen door 

de Klant van zijn verplichtingen binnen het kader van het huidige Contract (met name niet 

samenwerken bij het oplossen van het incident), (iii) foutief of ongepast gebruik van de 

Service door de Klant (met name foutief gebruik van de Instances of de 

Managementinterface), (iv) gepland onderhoud, (v) onderbreking conform de voorwaarden 

van de Algemene Servicevoorwaarden of (vi) een hack of een computerinbraak. In dergelijke 

mogelijke gevallen en onder voorbehoud van punt (iv) behoudt OVHcloud zich in 

voorkomende gevallen het recht voor om de Klant de interventie, die verricht is om de 

beschikbaarheid te herstellen, in rekening te brengen. Dit gebeurt middels een offerte die 

door de Klant gevalideerd dient te worden.  

 

De oorzaken van de onbeschikbaarheid en met name de hierboven gedefinieerde 

uitsluitingsgevallen worden door OVHcloud met alle middelen bepaald die, zoals expliciet 

overeengekomen, ontvankelijk zullen zijn, met name op basis van elementen uit het 

informatiesysteem van OVHcloud (zoals verbindingsgegevens). 

 

4.2 Doelen voor Serviceniveaus 

 

OVHcloud spant zich maximaal in om Incidenten binnen de volgende tijd op te lossen:  
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Elementen Doelen 

Gemiddelde API-reactietijd 4 seconden 

Gemiddelde statuscode van de registers één 

uur na de implementatie van een bepaalde 

Service 

1% server-error 

Gemiddelde Harbor-statuscode één uur na de 

implementatie van een bepaalde Service 

1% server-error 

(*) Het halen van de hierboven gedefinieerde doelen voor serviceniveaus kan niet 

gegarandeerd worden.   
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BIJLAGE 3 - BIJZONDERE VOORWAARDEN LOAD BALANCER SERVICE 

 

 

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE 

 

In het kader van de Service stelt OVHcloud aan de Klant een load-balancer als service 

beschikbaar („Load-balancer“), waarmee een workload verdeeld kan worden door de 
packets van het dataverkeer van de Klant tussen meerdere van zijn services te verdelen om 

zo over betere prestaties en geoptimaliseerde responstijden te beschikken en beter bestand 
te zijn tegen defecten en onbeschikbaarheid. 

 

De verschillende functies en kenmerken van de Load-balancers worden online beschreven 

op de Website van OVHcloud, waar deze geraadpleegd kunnen worden. Deze functies en 

kenmerken veranderen regelmatig. De Klant dient aandacht te schenken aan deze 

veranderingen, met name in het kader van elke nieuwe bestelling.  

 

De binnen het kader van de Service gebruikte resources (zoals Public Cloud Instances enz.) 

blijven onderworpen aan de op hun van toepassing zijnde Servicevoorwaarden, met name 

de Bijzondere Voorwaarden.  

 

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE  

 

2.1 Vereisten 

 

Om de Service te kunnen gebruiken moet deze geassocieerd zijn met een OVHcloud „Public 

Cloud Project“ van de Klant.  

 

2.2 Configuratie en onderhoud 
 
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de administratie, de configuratie en het gebruik 
van zijn Load-balancer. Als zodanig is OVHcloud nooit verantwoordelijk als de Service niet 

functioneert doordat de Klant zijn Load-balancer foutief geconfigureerd heeft.  

 
OVHcloud is verantwoordelijk voor de administratie en het in werking houden van de 
Infrastructuur waarop de Load-balancer van de Klant berust en als zodanig behoudt 

OVHcloud zich het recht voor de Service te veranderen om de beveiliging van de Service in 
stand te houden of deze goed te laten blijven functioneren. OVHcloud kan hierdoor 
genoodzaakt zijn onderhoudswerkzaamheden, versieveranderingen of updates uit te 
voeren. OVHcloud zal de Klant via de daarvoor bedoelde interface van elk gepland 

onderhoud op de hoogte stellen.  

 
OVHcloud verplicht zich op geen enkele manier om een back-up van de Load-balancer-
configuratie van de Klant te maken. Het is geheel de verantwoordelijkheid van de Klant om 
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de handelingen te verrichten die nodig zijn om zijn configuratie te bewaren, rekening 
houdend met hoe belangrijk de Service voor de activiteit van de Klant is en met zijn 
risicoanalyse, vooral in het geval van het stoppen van de Service of bij 
onderhoudswerkzaamheden, versieveranderingen of updates.  

 
OVHcloud wijst de klant er nogmaals op dat elke functie van de Service die het mogelijk 
maakt om terug te keren tot een eerdere configuratie, in geen enkel geval een methode 
vormt om de configuratie van de Klant duurzaam te back-uppen. 

 
 

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE SERVICES EN FINANCIËLE VOORWAARDEN 

 

De Service wordt gefactureerd middels doorlopende betaling („Pay as you go“) volgens de 

bovenvermelde voorwaarden. Elk begonnen uur (in kloktijden) wordt gefactureerd en moet 
in zijn geheel betaald worden. Het door de Klant verbruikte uitgaande dataverkeer wordt in 

het kader van de Service niet gefactureerd.  

 

 

ARTIKEL 4: DOELEN VOOR SERVICENIVEAUS 

 

OVHcloud zet zich in om Serviceniveaus te garanderen met betrekking tot beschikbaarheid 

van de Load-balancer en reparatietijd, zoals beschreven op de OVHcloud Website. Als deze 

SLA‘s niet gehaald worden, dan zullen de volgende schadevergoedingen van toepassing 

zijn: 

 

Verplichtingen van OVHcloud: Schadevergoedingen: 

Maandelijks 

beschikbaarheidsniveau  

Krediet van 5% van de maandelijkse kosten van de 

onbeschikbare Load-balancer, met stappen van een (1) 

volledig uur onbeschikbaarheid voorbij de SLA, tot aan 30% 

van de voornoemde maandelijkse kosten.   

Guaranteed Repair Time* Krediet van 5% van de maandelijkse kosten van de 

onbeschikbare Load-balancer, met stappen van een (1) 

volledig uur voorbij de SLA en tot aan 30% van de voornoemde 

maandelijkse kosten.  

(*) De Guaranteed Repair Time wordt berekend vanaf het moment dat OVHcloud constateert 

dat de Load-balancer Service niet effectief is. „Repair“ betekent alleen het herstel van de 

effectiviteit van de betroffen Load-balancer. 

 

Met „beschikbaarheid“ wordt bedoeld: de functionele staat van de Service waarin de 

effectiviteit van de primaire load-balancing functie gegarandeerd is en de Service bereikt en 

geconfigureerd kan worden via het internet. Bij deze wordt verduidelijkt dat elk probleem of 

elke storing die het gevolg is van een foutieve configuratie van de Service door de Klant, niet 

wordt beschouwd als onbeschikbaarheid.  
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De hierboven vermelde verplichtingen voor Serviceniveaus worden aangegaan met 

uitzondering van de hieronder vermelde gevallen. 

 

Als OVHcloud constateert dat de Load-balancer beschikbaar en in een correct 

functionerende staat verkeert, dan is OVHcloud niet meer gebonden aan haar 

verplichtingen binnen het kader van de onderhevige SLA.  

Als OVHcloud een Onbeschikbaarheid constateert, dan maakt OVHcloud de diagnose af en 

wordt er gewerkt aan het herstellen van de beschikbaarheid.  

 

Voor de compensatieberekening wordt de onderbrekingstijd berekend vanaf de opening 

van het incidententicket tot aan de oplossing van de storing die door OVH is bevestigd.  

 

Het krediet wordt automatisch op het OVHcloud-account van de Klant vergoed. Het moet 

binnen het kader van de Load-balancer Service gebruikt worden en binnen de 

kalendermaand die volgt op de toekenning door OVHcloud. Indien dit niet gebeurt, vervalt 

het krediet en kan het niet meer gebruikt worden. Het krediet kan in geen enkel geval 

contant aan de Klant terugbetaald worden. 

 

Bij deze wordt expliciet overeengekomen dat de bovenvermelde kredieten voor de Klant 

een forfaitaire vergoeding vormen voor alle schade die voortvloeit uit het niet respecteren 

van de betreffende verplichtingen voor serviceniveaus door OVHcloud; de Klant ziet 

derhalve af van iedere andere eis, klacht en/of actie.  

 

Als een enkele gebeurtenis leidt tot het niet respecteren van meerdere hierboven vermelde 

verplichtingen voor Serviceniveaus, dan kunnen de kredieten niet cumulatief zijn. In dit 

geval zal het gunstigste krediet voor de Klant worden toegepast. 

 

De Klant kan in geen geval gebruik maken van het huidige artikel en de bovenvermelde 

kredieten wensen te ontvangen in het geval dat onbeschikbaarheid geheel of gedeeltelijk 

voortvloeit uit (i) gebeurtenissen of factoren buiten de controle van OVHcloud, zoals, maar 

niet uitsluitend, force majeure, oorzaak door een derde partij, verbindingsproblemen met 

het internet, niet functioneren van het internet, niet functioneren of slecht gebruik van 

hardware of software onder controle van de Klant (in het bijzonder de applicaties die op de 

Instance uitgevoerd worden), (ii) niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen binnen 

het kader van het huidige Contract (met name niet samenwerken bij het oplossen van het 

incident), (iii) foutief of ongepast gebruik van de Service door de Klant (met name foutieve 

configuratie of foutief gebruik van de Load-balancer of de Managementinterface, enz.), (iv) 

gepland onderhoud, (v) onderbreking conform de voorwaarden vermeld in artikel 6 van het 

huidige contract, (vi) een hack of een computerinbraak of (vii) foutief functioneren of 

onbeschikbaarheid van de met de Load-balancer verbonden dienst(en). Behalve bij punt 

(iv) behoudt OVH zich in voorkomende gevallen het recht voor om de Klant de interventie, 

die verricht is om de beschikbaarheid te herstellen, in rekening te brengen. Dit gebeurt 

middels een offerte die door de Klant gevalideerd dient te worden.  
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De oorzaken van de onbeschikbaarheid en met name de hierboven gedefinieerde 

uitsluitingsgevallen worden door OVHcloud met alle middelen bepaald die, zoals expliciet 

overeengekomen, ontvankelijk zullen zijn, met name op basis van elementen uit het 

informatiesysteem van OVHcloud (zoals verbindingsgegevens). 
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BIJLAGE 4: BIJZONDERE VOORWAARDEN - DATA PROCESSING 

 

 

ARTIKEL 1: DOEL - OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE 

 

De onderhavige Bijzondere Voorwaarden hebben als doel de technische en financiële 
voorwaarden te definiëren, waaronder OVHcloud de hierna beschreven Data Processing-

service (de „Service“) levert.   
 
Met de Service kan de Klant de uitvoering van werktaken (hierna de „Job(s)“ genoemd) 

starten via een API of zijn Managementinterface, doordat aan de Klant een oplossing, die 

gebaseerd is op verschillende programma‘s van derden (zoals bijvoorbeeld Apache Spark), 

ter beschikking is gesteld.    
 
Als zodanig beschikt de Klant voor elke gestarte werktaak over een cluster (hierna de 
„Cluster“ genoemd) die aan een Public Cloud-project verbonden is. Elke Cluster beschikt 

over zijn eigen toegekende resources (zoals bijvoorbeeld cores en geheugen). Elke Job 
wordt aangestuurd door een master-node (driver) die de taken over reken-nodes verdeelt 

(executor). De Klant kiest het gewenste aantal reken-nodes en de configuratie ervan. De 
toepasselijke tarieven worden in zijn Managementinterface getoond. 

 

De binnen het kader van de Service georkestreerde Resources (zoals Public Cloud Instances 

en Object Storage enz.) blijven onderworpen aan de op hun van toepassing zijnde 

Servicevoorwaarden, met name de Bijzondere Voorwaarden.  

 

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE  

 

2.1. Vereisten 
 

Om de Service te kunnen gebruiken moet deze geassocieerd zijn met een OVHcloud „Public 

Cloud Project“ van de Klant. 
 

Op de Service zijn de geldende Servicevoorwaarden van toepassing, in het bijzonder de 

onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Servicevoorwaarden. De Service 
moet volgens de vermelde voorwaarden gebruikt worden. De onderhavige Bijzondere 

Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Servicevoorwaarden als deze twee 
documenten elkaar zouden tegenspreken. 

 

De programma's die door OVHcloud in het kader van de Service ter beschikking worden 
gesteld, moeten conform de toepasselijke Servicevoorwaarden gebruikt worden, met 
inbegrip van, in voorkomende gevallen, de Voorwaarden voor Producten van Derden.    
 

2.2. Management en updates van de Cluster 
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De Cluster wordt door OVHcloud aan de Klant toegewezen, gehost, gemanaged en in 
werkende conditie gehouden gedurende de volledige duur van de Job. Het is geheel de 
verantwoordelijkheid van de Klant om de handelingen te verrichten die nodig zijn om zijn 

configuratie te behouden, rekening houdend met hoe belangrijk de Service voor de 
activiteit van de Klant is en met zijn risicoanalyse, vooral in het geval van het stoppen van 
deze Service of bij onderhoudswerkzaamheden, versieveranderingen of updates.  
 

In het kader van de Service is OVHcloud verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen 
van Clusters en het operationeel houden ervan. De Klant is echter verantwoordelijk voor de 
dimensionering van de infrastructuren, de code die nodig is om de Jobs uit te voeren, de 
gebruikte gegevens en de beveiliging daarvan.  

 
OVHcloud behoudt zich het recht voor de door haar aangeboden applicaties te vernieuwen, 
in het bijzonder door alle updates en versieveranderingen uit te voeren die OVHcloud 

noodzakelijk acht. Indien het nodig is een besturingssysteem of een door de Klant gebruikte 
applicatie te updaten, dan wordt deze update uitgevoerd conform de update-strategie die 

door de Klant in de configuratie van de Service gekozen is. OVHcloud kan als zodanig niet 

aansprakelijk worden gesteld als de Klant de updates geweigerd heeft. 
 
Opdat de Service de Resources, waaruit de Cluster van de Klant is opgebouwd, kan 

orkestreren volgens de commando's die deze laatste via API of Managementinterface heeft 
gedefinieerd, accepteert de Klant expliciet dat de bovenvermelde Service handmatig of 

automatisch Resources kan toevoegen, verwijderen en/of veranderen en erkent de Klant 
dat hij alle bedragen verschuldigd is, die verbonden zijn aan het gebruik van deze 

Resources.  

 

2.3. Locatie 

 

De locatie van de Cluster wordt tijdens de aanmaak ervan door de Klant gekozen uit de 

beschikbare Datacenters.  

 

2.4 Beheer en behoud van gegevens 

 

De Klant is enkel en alleen verantwoordelijk voor beheer en supervisie van zijn gegevens. 

OVHcloud kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor verloren of 

gewijzigde gegevens van de Klant, of in het geval dat het niet functioneren van de Service 

het gevolg is van een verkeerd gebruik van de Service door de Klant (zoals bijvoorbeeld het 

door de Klant aanleveren van een foutieve code). OVHcloud wijst tevens alle 

verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van informatie, teksten, afbeeldingen en 

gegevens, die in het kader van de Service voor de Klant toegankelijk zijn of gedeeld, dan wel 

geüpload/gedownload worden.   

 

OVHcloud behoudt zich het recht voor metadata te verzamelen die voortvloeien uit het 

gebruik van de Service, zoals gegevens over CPU-gebruik, geheugen, fouten in de logs, etc. 
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2.5 Onderhoudswerkzaamheden, updates en versieveranderingen 

 

OVHcloud is verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan de fysieke 

infrastructuren waar de Service gebruik van maakt, voor updates en versieveranderingen 

van de besturingssystemen en programma's die in het kader van de Service ter beschikking 

worden gesteld en voor de configuratie van deze Service.  

  

2.6 Einde van de Service 

 

De Klant is verantwoordelijk voor het bewaken van de Job(s) en de Service te beëindigen als 

dat nodig is.  

Aan het einde van de Job, ongeacht de oorzaak (via code, aflopen, opzeggen, wissen, niet 

verlengen, etc.), en aan het einde van de retentietijd, die van toepassing is op de Gegevens 

van de Klant, zal OVHcloud de voor de Cluster gebruikte resources verwijderen. Maar de 

Klant dient de resources te verwijderen die ondersteunend gebruikt werden, zoals Object 

Storage Containers die logbestanden opslaan. 

 

 

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE SERVICES EN FINANCIËLE VOORWAARDEN  

  

De Service wordt gefactureerd middels doorlopende betaling („Pay as you go“) volgens de 

bovenvermelde voorwaarden.  

 

Elke begonnen minuut (in kloktijden) wordt gefactureerd en moet in zijn geheel betaald 
worden. De minuten worden berekend vanaf het moment dat een Job gestart is en tot aan 
het einde van diens levensduur. Als een Job gestart is maar door wat voor oorzaak dan ook 

mislukt, zoals bijvoorbeeld niet toegankelijke gegevens of incompatibele code, dan wordt 
de Service toch in rekening gebracht. 

 

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VOOR SERVICENIVEAUS 

 

4.1 Beschrijving   

 

Bij het Falen van een Job in het kader van de Service kan de Klant een krediet ontvangen 

dat gelijk is aan 100 % van het door de Klant in de betreffende maand betaalde bedrag voor 

het deel van de getroffen Service, tot een maximum van vijf (5) uren per Job.  

 

Onder „Falen van een Job“ wordt verstaan dat een Job niet tot zijn einde uitgevoerd kon 

worden als gevolg van een verbindingsverlies op de resources, die in het kader van de 

Service aan de Cluster van de Klant toegewezen zijn. Het verbindingsverlies wordt door 

OVHcloud geconstateerd, in het bijzonder door de implementatie van monitoringverzoeken 

van het type ARP PING (Address Resolution Protocol). 
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De andere door de Service gebruikte services (met name Object Storage) zijn op hun beurt 

onderworpen aan serviceniveauverplichtingen, die in de op hun van toepassing zijnde 

Bijzondere Voorwaarden gedefinieerd zijn.  

 

4.2 Het krediet verkrijgen 

 

Om het hierboven vermelde krediet te ontvangen moet de Klant binnen dertig (30) dagen, 

nadat de Klant het Falen van een Job geconstateerd heeft, de Support van OVHcloud 

informeren. De Klant geeft aan OVHcloud alle informatie door, die nodig is om dit vast te 

stellen. Als OVHcloud constateert dat het Falen van een Job niet aangetoond is, dan is 

OVHcloud vrijgesteld van alle verplichtingen van het onderhavige artikel.  

 

Het krediet kan in de maand volgend op het moment dat het op het OVHcloud-Account van 

de Klant is bijgeschreven, door de Klant verbruikt worden in het kader van een Public Cloud 

Service. Als dit niet gebeurt, gaat het krediet verloren en kan het niet meer gebruikt worden. 

Het krediet kan in geen enkel geval contant aan de Klant terugbetaald worden. Bij deze 

wordt de Klant ervan op de hoogte gesteld dat hij alleen maar het krediet gebruiken kan, 

als hij alle te betalen facturen in het kader van de Services voldaan heeft.  

 

Bij deze wordt expliciet overeengekomen dat het bovenvermelde krediet voor de Klant een 

forfaitaire vergoeding vormt voor alle schade, die voortvloeit uit het niet respecteren van de 

betreffende verplichtingen voor serviceniveaus door OVHcloud; de Klant ziet derhalve af 

van iedere andere eis, klacht en/of actie. 

 

Als een enkele gebeurtenis leidt tot het niet respecteren van meerdere verplichtingen voor 

serviceniveaus, dan kunnen de kredieten niet cumulatief zijn. In dit geval zal het gunstigste 

krediet voor de Klant worden toegepast. 

 

4.3 Uitsluitingen  

 

De Klant kan in geen geval gebruik maken van het huidige artikel en het bovenvermelde 

krediet wensen te ontvangen in het mogelijke geval dat het Falen van een Job geheel of 

gedeeltelijk voortvloeit uit (i) gebeurtenissen of factoren buiten de controle van OVHcloud, 

zoals, maar niet uitsluitend, force majeure, oorzaak door een derde partij, 

verbindingsproblemen met het internet, niet functioneren van het internet, niet 

functioneren of slecht gebruik van hardware of software onder controle van de Klant (in het 

bijzonder de applicaties die op de Resources uitgevoerd worden), (ii) niet nakomen door de 

Klant van zijn verplichtingen binnen het kader van de Algemene Voorwaarden en/of de 

onderhavige Bijzondere Voorwaarden (met name niet samenwerken bij het oplossen van 

het incident), (iii) foutief of ongepast gebruik van de Services door de Klant (met name 

foutief gebruik van de Instances of de Managementinterface, etc.), (iv) gepland onderhoud, 

(v) onderbreking conform de onderhavige voorziene voorwaarden of (vi) een hack of een 

computerinbraak.  
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De oorzaken van het Falen van een Job en met name de hierboven gedefinieerde 

uitsluitingsgevallen worden door OVHcloud met alle middelen bepaald die, zoals expliciet 

overeengekomen, ontvankelijk zullen zijn, met name op basis van elementen uit het 

informatiesysteem van OVHcloud (zoals verbindingsgegevens).  
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BIJLAGE 5: BIJZONDERE VOORWAARDEN - ML SERVING 

 

 

ARTIKEL 1: DOEL - BESCHRIJVING VAN DE SERVICE 

 

Het doel van deze speciale voorwaarden is het definiëren van de technische en financiële 
voorwaarden waaronder OVHcloud zich ertoe verbindt de hieronder beschreven ML 

Serving-service te verlenen (de "Service").   
 
De Service stelt de Klant in staat om machine learning-modellen (hierna de "Modellen") in 

gebruik te nemen via een API-applicatie of de Beheerinterface ervan. Deze Modellen kunnen 

geleverd worden door OVHcloud of geleverd door de Klant.  

 
Elk van de in gebruik genomen Modellen is toegankelijk en doorzoekbaar via HTTP API. 
 
Als zodanig wordt elk van de door de klant gelanceerde Modellen in gebruik genomen op 

één of meerdere rekenknooppunten (hierna de "Resources") die zijn gekoppeld aan een 
Public Cloud-project. Elk rekenknooppunt heeft zijn eigen toegewezen resources (zoals 

bijvoorbeeld kernen en geheugen). De Klant kiest het gewenste aantal rekenknooppunten 
en hun configuratie, waarbij de tarieven worden aangegeven in zijn Beheerinterface.  

 

De Service biedt ook een functie voor het automatisch schalen van toegewezen middelen: 

de Klant geeft het minimum en maximum aantal gewenste rekenknooppunten aan, en de 

Service past hun aantal aan op basis van de rekenbelasting. 

 

Middelen die in het kader van de Service zijn georkestreerd (zoals Opslagobject, 

Privéregister, enz.) blijven onderworpen aan de Servicevoorwaarden, in het bijzonder aan 
de Speciale Voorwaarden die daarop van toepassing zijn.  

 

 

ARTIKEL 2: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE 

 
 2.1. Voorwaarden 

 
Om de Service te kunnen gebruiken, dient deze te zijn gekoppeld aan een OVHcloud "Public 
Cloud Project" van de Klant. 

 
In het geval dat de Klant zijn eigen model levert, wordt de Klant geïnformeerd dat hij eerst 
zijn Model op een Object Storage Container dient te plaatsen om de Service te kunnen 
gebruiken.  

 
De Service is onderworpen aan de geldende Servicevoorwaarden, in het bijzonder aan deze 
Bijzondere Voorwaarden en aan de Algemene Servicevoorwaarden. Het dient te worden 
gebruikt in overeenstemming met de genoemde voorwaarden. Deze Bijzondere 
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Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Servicevoorwaarden indien er een 
tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen deze twee documenten. 
 
De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Services maakt, en met 

name het beheer van de sleutels waarmee hij zijn autorisaties en toegang tot de Service kan 
beheren, het gebruik van API-applicaties, software en tools die hem ter beschikking worden 
gesteld door OVH, het beheer van zijn abonnementen en het beheer van de gegevens die hij 
gebruikt in het kader van de Services. De Klant dient over de nodige technische 

vaardigheden en kennis te beschikken en op de hoogte te zijn van de kenmerken van de 
Services voordat hij deze gebruikt. 
 

2.2 API-applicaties, tools en software 

 

De API-applicaties, tools en software die OVHcloud beschikbaar stelt als onderdeel van de 

Service dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

Servicevoorwaarden, inclusief, indien van toepassing, de Productvoorwaarden van Derden 

die door OVHcloud worden meegedeeld.  

 

De Klant stemt ermee in om altijd de nieuwste beschikbare versies van API-applicaties, tools 
en software te gebruiken die door OVHcloud beschikbaar worden gesteld.  

 

De Services kunnen worden gebruikt en verbonden met elementen (software, systemen, 
verbonden objecten, enz.) die niet door OVHcloud worden geleverd. De Klant is 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle rechten die nodig zijn voor het gebruik van de 

genoemde elementen en betaalt de overeenkomstige vergoedingen rechtstreeks aan de 

rechthebbende derden.  
 

2.3. Beheer en updates van de Service 
 

De Resources zijn toegewijd aan de Klant en gehost, beheerd en onderhouden in 
operationele staat door OVHcloud, gedurende de gehele gebruikstermijn van het Model. 
Het is aan de Klant om, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, alle handelingen uit 
te voeren die nodig zijn voor het behoud van de configuratie, rekening houdend met het 

kriticiteitsniveau van de Service op de activiteit van de Klant en zijn risicoanalyse, met name 

in geval van uitval van de genoemde Service of onderhoudswerkzaamheden, versie-
upgrade of update.  
 

Als onderdeel van de Service is OVHcloud verantwoordelijk voor het leveren van Resources 

en het in operationele omstandigheden houden ervan binnen de limieten van de Service 
Level Commitments die hieronder worden beschreven. De Klant is verantwoordelijk voor de 

dimensionering van de infrastructuren, zijn eigen modellen, de gebruikte gegevens en hun 
beveiliging.  
 

OVHcloud behoudt zich het recht voor om de door haar aangeboden Modellen te wijzigen, 
in het bijzonder door updates en/of upgrades van versies uit te voeren die zij nodig acht. Als 
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het nodig is om een besturingssysteem, een Model of een applicatie die door de Klant wordt 
gebruikt bij te werken, wordt deze update uitgevoerd in overeenstemming met de 
updatestrategie die door de klant is gekozen in de configuratie van de Service. OVHcloud 
kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld als de Klant updates heeft geweigerd. 

 
Om ervoor te zorgen dat de Service de aan de Modellen van de Klant toegewezen Resources 
kan ordenen volgens de orders die door de laatste zijn gedefinieerd via de API of de 
Beheerinterface, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat de genoemde Service de Resources 

handmatig of automatisch kan toevoegen, verwijderen en/of wijzigen, en erkent 
aansprakelijk te zijn voor alle bedragen die verband houden met het gebruik van deze 
Resources.  
 

2.3. Lokalisatie 

 

De lokalisatie van de resources van het (de) Model(len) wordt op het moment van aanmaken 

door de Klant geselecteerd uit de beschikbare Datacenters.  

 

2.4 Gegevensbeheer en opslag van de gegevens 

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op zijn gegevens. 

OVHcloud kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of wijziging 

van de gegevens van de Klant of in het geval van een storing in de Service als gevolg van 

oneigenlijk gebruik van de Service door de Klant (zoals bijvoorbeeld het verstrekken door de 

Klant van een onjuist Model). OVHcloud wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor de 

inhoud van informatie, teksten, afbeeldingen, gegevens, toegankelijk, gedeeld of gedown- 

of upload door de Klant als onderdeel van de Service.   

 

OVHcloud maakt geen specifieke back-up van de gegevens die zijn opgeslagen in het kader 

van de Service. De verplichting van OVHcloud is beperkt tot een resourcesverbintenis. Het is 

daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige maatregelen te nemen om hun 

gegevens te beschermen om ze te kunnen herstellen in geval van verlies of beschadiging in 

het kader van de Service. 

 

OVHcloud behoudt zich het recht voor om metadata te verzamelen met betrekking tot het 

gebruik van de Service, zoals gegevens met betrekking tot CPU-gebruik, geheugen, fouten 

in de logs, enz. 

 

2.5 Onderhouds-, update- en upgradebewerkingen 

 

OVHcloud is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fysieke infrastructuren waarop de 

Service is gebaseerd en voor het bijwerken en upgraden van de besturingssystemen en 

software die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Service, evenals voor de 

configuratie van de betreffende Service.  
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2.6 Einde van de Service 

 

De Klant is verantwoordelijk voor het bewaken van het (de) Model(en) en het einde van de 

Service ervoor te bewerkstelligen indien nodig.  

 

Aan het einde van het Model, ongeacht de oorzaak (via code, deadline, beëindiging, 

verwijdering, niet-verlenging, enz.), evenals aan het einde van de bewaarperiode die van 

toepassing is op Klantgegevens, zal OVHcloud de resources gebruikt voor het Model 

verwijderen. Maar het is aan de Klant om de betrokken gebruikte resources te verwijderen, 

zoals de Object Storage Containers en Private Registry, die zijn gebruikt om de 

modelbestanden  op te slaan. 

 

 

ARTIKEL 3: DUUR VAN SERVICES EN FINANCIËLE VOORWAARDEN 

 

De Service wordt gefactureerd volgens de pay-as-you-go-methode, onder de bovenstaande 

voorwaarden.  

 

Elke begonnen minuut (hiermee wordt verstaan klokminuut) wordt gefactureerd en is in zijn 

geheel verschuldigd. De minuten worden geteld vanaf het moment dat een Model wordt 
gelanceerd, en dit tot het einde van de levensduur. Als een Model wordt geïmplementeerd 

maar om welke reden dan ook mislukt, zoals ontoegankelijke gegevens of incompatibele 
code, wordt de Service in rekening gebracht. 

 

Naast de kosten van resources, kunnen bepaalde Modellen die door OVHcloud en externe 

partners worden aangeboden, extra kosten met zich meebrengen, zoals aangegeven in uw 

beheerinterface tijden het in gebruik nemen. 

 

 

ARTIKEL 4: TOEZEGGINGEN SERVICENIVEAUS 

 

OVHcloud streeft ernaar de volgende serviceniveaus te garanderen: 

 

Items SLA (Service Level 

Commitments) 

Kredieten 

Rekenknooppunten Maandelijks 

beschikbaarheids-

percentage: 

 

ML1 99,999% 

Credit van 5% van de maandelijkse kosten van de 

Service per gestarte tranche van één (1) uur 

onbeschikbaarheid buiten de SLA, binnen de 

grens van 100% van de maandelijkse kosten van 

de service.   

 

Met "Maandelijks beschikbaarheidspercentage" dient te worden verstaan: het totale aantal 

minuten van de betreffende maand, beschouwd na aftrek van het aantal minuten van de 
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onbeschikbaarheid van de betrokken maand, allemaal gedeeld door het totale aantal 

minuten van de betreffende maand.  

 

Met "Onbeschikbaarheid" dient te worden verstaan een antwoord op een http 200 oproep (of 

"oproep") in minder dan dertig (30) seconden, zoals gemeten door OVHcloud-sondes, buiten 

de termijn inherent aan het gebruikte Model (inferentie).  

 

Kredieten worden op verzoek van de Klant rechtstreeks bijgeschreven op diens OVH-

rekening. Het verzoek van de klant dient uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin 

de onbeschikbaarheid door OVHcloud is gevonden, door de Klant in zijn beheerinterface te 

worden gedaan. Buiten deze termijn kan de Klant deze compensaties niet meer verkrijgen. 

Kredieten dienen door de Klant te worden verbruikt binnen de kalendermaand volgend op 

het moment waarop ze worden bijgeschreven op het OVH-account van de Klant. Zo niet 

gaan kredieten verloren en kunnen ze niet meer worden gebruikt. Kredieten kunnen in geen 

geval contant aan de Klant worden terugbetaald. 

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bovengenoemde kredieten voor de Klant een 

forfaitaire vergoeding vormen voor het geheel van de schade die voortvloeit uit de niet-

naleving van de betrokken serviceverplichtingen door OVHcloud; de Klant neemt afstand 

van andere verzoeken, claims en/of acties.  

 

Als een gebeurtenis resulteert in het niet nakomen van meerdere 

Serviceniveauverbintenissen, kunnen de kredieten niet worden opgeteld. Het voor de Klant 

gunstigste ia van toepassing. 

 

De Klant zal geen gebruik kunnen maken van dit artikel en de bovenstaande kredieten 

claimen in geval van Onbeschikbaarheid, geheel of gedeeltelijk resulterend uit (i) 

gebeurtenissen of factoren buiten de controle van OVHcloud, zoals niet-beperkende 

overmacht, gemaakt door een derde partij, probleem van de verbinding met het 

internetnetwerk, storing van het internetnetwerk, storing of misbruik van hardware of 

software onder controle van de Klant (inclusief applicaties die op Instance worden 

uitgevoerd) , ii) een schending van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van het contract 

(met inbegrip van het niet meewerken aan het oplossen van het incident), (iii) misbruik of 

oneigenlijk gebruik van de Service door de Klant (met inbegrip van misbruik van de 

Instances of Beheerinterface, enz.), iv) van een gepland onderhoud, (v) van een 

onderbreking die plaatsvindt onder de voorwaarden die zijn vastgesteld onder de 

Servicevoorwaarden of (vi) van hacken of informatica piraterij. In dergelijke hypothesen, en 

onder voorbehoud van het punt (iv), behoudt OVHcloud zich het recht voor om kosten voor 

de eventuele interventie om de beschikbaarheid te herstellen bij de Klant in rekening te 

brengen. Dit is onderwerp van een schatting die ter validatie aan de klant wordt voorgelegd.  

 

De oorzaken van de Onbeschikbaarheid, met inbegrip van de vaststelling van de hierboven 

omschreven uitsluitingsgevallen, worden door OVHcloud met alle mogelijke middelen 



 
 

OVH BV, Hogehilweg 6, 1101 CD AMSTERDAM – Nederland 

KvK nummer: 34317851 - BTW Nummer: 8201.23.833.B.01 - Telefoon: +31 (0)78 808 01 20 
www.ovh.nl - support@ovh.nl 

Pagina 42/42 

vastgesteld, met name op basis van de elementen van het OVHcloud-informatiesysteem 

(zoals inloggegevens), die uitdrukkelijk ontvankelijk zijn. 


