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ARTIKEL 1: DOEL 
 
Deze bijzondere voorwaarden dienen ter aanvulling van de algemene voorwaarden voor diensten. 
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor de reservering van middelen 
in verband met IP-adressen bij OVH vast te leggen. 
 
Het aanvragen en gebruiken van deze middelen gelden onder de volledige aanvaarding van de 
onderhavige contractvoorwaarden. 
 
 
ARTIKEL 2: BESCHRIJVING VAN DE DIENST EXTRA IP-ADRES  
 
De order voor extra IP-adressen wordt door de Klant geplaatst tegelijk met de order voor een 
compatibele dienst (eigen server, Cloud-server, Private Cloud, …), of op een ander moment direct 
via zijn Beheersinterface. 
 
Iedere compatibele dienst heeft de mogelijkheid om hier een bepaald aantal extra IP-adressen aan 
toe te wijzen. De beperkingen worden vastgesteld door en zijn te vinden op de website van OVH. 
 
Ieder extra IP-adres wordt maandelijks gefactureerd. 
 
Een extra IP-adres wordt automatisch gekoppeld aan de facturatiecyclus van de dienst waar het 
adres aan toegewezen is. Daarna wordt de Klant gefactureerd voor het gebruik van dit IP-adres bij 
verlenging van de genoemde compatibele dienst. 
 
De Klant regelt het gebruik van zijn extra adressen via zijn Beheersinterface. Op deze wijze kan de 
Klant de compatibele dienst waaraan hij een middel wenst te koppelen wijzigen, alsook de IP-
adressen die hij niet meer nodig heeft vrijgeven. 
 
 
ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN IP-ADRES AAN EEN EIGEN 
SERVER 
 
De Klant kan desgewenst een extra IP-adres overzetten op een andere eigen server van OVH die 
hij beheert. Deze operatie verloopt via de Beheersinterface van de Klant. Het toewijzen van een IP 
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aan een andere eigen server wordt vervolgens berekend naar het maximale aantal IP’s dat aan de 
eigen server kan worden toegewezen. 
 
Afhankelijk van het soort abonnement voor een eigen server dat bij OVH is afgesloten, kan een 
beperkt aantal extra IP-adressen worden toegewezen. Deze limieten zijn te raadplegen op de 
website van OVH en direct via de Beheersinterface van de Klant. 
 
Het overzetten van een IP-adres kan worden uitgevoerd door de administratieve contactpersoon 
van de oorspronkelijke Dienst wanneer deze tevens de administratieve contactpersoon is van de 
eigen server waar het adres naartoe overgezet moet worden. 
 
Het overzetten van een IP-adres kan worden verricht door de technische contactpersoon van de 
oorspronkelijke Dienst wanneer deze tevens de technische contactpersoon is van de eigen server 
waar het adres naartoe overgezet moet worden EN wanneer de beide servers dezelfde 
administratieve contactpersoon hebben. 
 
Onder technische en administratieve contactpersoon worden verstaan de Klantaccounts die aan 
een eigen server zijn gekoppeld, zoals vermeld in de Beheersinterface van de Klant. 
 
 
ARTIKEL 4: OPTIE PROFESSIONEEL GEBRUIK GEKOPPELD AAN EEN EIGEN SERVER 
 
Deze optie biedt de Klant de mogelijkheid zijn eigen server te personaliseren door hier nieuwe 
opties aan te koppelen en met name door het maximale aantal IP-adressen dat aan een eigen 
server van OVH kan worden toegewezen te verhogen 
 
De Klant kan dan over een of meer blokken van aansluitende IP-adressen beschikken. Het 
maximale aantal IP’s wordt bepaald op basis van het soort eigen server dat daaraan is gekoppeld 
en waarvoor de optie “Professioneel gebruik” is geactiveerd. 
 
Alle RIPE Fail-Over Blokken worden aan de Klant gefactureerd, ongeacht het daadwerkelijke 
aantal IP-adressen dat wordt gebruikt. 
 
De optie “Professioneel gebruik” die aan een eigen server is gekoppeld wordt afgesloten voor de 
volle duur van de huur van de compatibele server waar de optie aan gekoppeld is. 
 
 
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN OVH 
 
OVH verplicht zich ertoe iedere reserveringsaanvraag binnen 7 dagen in behandeling te nemen. Bij 
het uitblijven van een antwoord van OVH aan de Klant is de aanvraag automatisch afgewezen. In 
dat geval dient de Klant een nieuwe aanvraag te doen. 
 
OVH verplicht zich ertoe al het noodzakelijke in het werk te stellen voor een correcte 
ingebruikneming van de IP-adressen van de Klant op de door de Klant bepaalde compatibele 
dienst(en). 
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OVH verplicht zich ertoe beschikbare IP-adressen te leveren en in het veronderstelde geval dat 
deze niet beschikbaar zouden zijn vanwege het gebruik ervan door een eerdere Klant, zal OVH al 
het noodzakelijke in het werk stellen om het adres toe doen vrijgeven, dan wel nieuwe IP-adressen 
te leveren wanneer deze adressen niet binnen vijf werkdagen beschikbaar zijn gekomen.  
 
 
ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID VAN OVH 
 
OVH behoudt het recht een aan de Klant toegewezen IP-adres te blokkeren indien het een gevaar 
voor het onderhoud van de beveiliging van het platform van OVH vormt, ongeacht of dit het gevolg 
is van kwaadwillige opzet of van een fout in het beveiligingssysteem... 
 
Evenzeer kan OVH overgaan tot het blokkeren en intrekken van alle IP-adressen van de Klant in 
geval van het niet nakomen van deze contractvoorwaarden. 
 
OVH wijst iedere verantwoordelijkheid af ten aanzien van het gebruik door de Klant op de door 
OVH toegewezen IP-adressen. De Klant blijft als enige verantwoordelijk in geval van onwettig en/of 
frauduleus gebruik van de IP-adressen die hij houdt. 
 
OVH verplicht zich ertoe over de technisch hulpmiddelen te beschikken voor het beveiligen van de 
IP-adressen van Klanten, in het bijzonder wanneer zij slachtoffer van een cyberaanval zijn. Deze 
beveiliging vormt geenszins een resultaatverplichting zijdens OVH en OVH zal slechts gehouden 
zijn aan een inspanningsverplichting. 
 
OVH houdt het recht om zonder rechtvaardiging aan de Klant aanvragen voor nieuwe middelen af 
te wijzen. Aan deze afwijzing kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen, zoals, doch niet 
beperkt tot: het niet nakomen van de voor de middelen geldende bepalingen, het niet nakomen van 
de contractvoorwaarden van OVH, niet beschikbare IP-adressen vanwege het gebruik ervan door 
de Klant, het ontbreken van beschikbare middelen…. 
 
 
ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT 
 
De Klant verplicht zich ertoe de RIPE Fail-Over Blokken te gebruiken in overeenstemming met de 
algemene en bijzondere voorwaarden van OVH. 
 
De Klant onthoudt zich van het verzenden van grote hoeveelheden e-mails (spamming) via de door 
OVH toegewezen IP-adressen. 
 
De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hem toegewezen middelen 
en de Klant kan de aan hem toegewezen IP-adressen niet aan derden overdragen. 
 
De Klant zal zelf zorg dragen voor aanvragen gedaan door derden en in verband met het gebruik 
van een aan de Klant toegewezen IP-adres. 
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In het kader van een RIPE Fail-Over Blok verplicht de Klant zich ertoe deze middelen binnen een 
maand na de toewijzing ervan voor 80% te gebruiken, bij gebreke waarvan OVH de mogelijkheid 
houdt alle toegekende middelen terug te nemen.  
 
Evenzeer dient de Klant een formulier in te vullen om het gebruik van het blok IP-adressen te 
kunnen aantonen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan het Regionaal Internet 
Register (RIR) bij controles die door dit register worden uitgevoerd. Derhalve verplicht de Klant 
zich ertoe de RIPE Fail-Over Blokken te gebruiken in overeenstemming met de aanwijzingen die 
hij bij het reserveren van deze middelen heeft ontvangen. 
 
Het blok IP-adressen zal worden geregistreerd in de Whois base van het RIR. De Klant kan 
bepaalde velden personaliseren en deze zullen dan openbaar bekend zijn. 
 
De Klant verplicht zich ertoe de openbare extra IP-adressen te personaliseren. 
 
 
ARTIKEL 8: DUUR, WIJZE VAN FACTUREREN  
 
De extra IP-adressen en de RIPE Fail-Over Blokken worden afgesloten voor onbepaalde duur met 
een verbintenisperiode van een (1) maand. 
 
De extra IP-adressen worden verplicht verlengd met de compatibele dienst waar deze aan zijn 
toegewezen. Derhalve worden deze eveneens opgeschort in geval dat de compatibele dienst niet 
wordt verlengd.  
 
De RIPE Fail-Over Blokken hebben een eigen facturatietermijn en kunnen derhalve voor afloop 
ervan worden verlengd. Wanneer een RIPE Fail-Over Blokken echter niet wordt gebruikt, wordt dit 
na afloop ervan automatisch verwijderd. 
 
In het veronderstelde geval dat de afloop ervan plaatsvindt voor het einde van het huurcontract van 
de compatibele diensten waar deze aan is toegewezen, zal OVH de Klant verzoeken de RIPE Fail-
Over Blokken tegelijk met de desbetreffende compatibele diensten te verlengen. 
 
De Klant bepaalt via zijn Beheersinterface welke IP-adressen hij wenst op te heffen. De IP-
adressen worden automatisch opgeschort vanaf de validatie door OVH van het verzoek tot 
beëindiging van de Klant. 
 
 
ARTIKEL 9: BEËINDIGING 
 
De Klant kan de optie extra IP-adres direct via zijn Beheersinterface beëindigen. 
 
Wanneer de Klant de verwijdering van een IP-adres verzoekt, zal OVH voorafgaand nagaan of het 
adres geen negatieve reputatie heeft. 
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Dat wil zeggen dat het IP-adres geen voorwerp van een blacklisting-procedure is geweest door 
een orgaan dat algemeen bekend is in het bestrijden van SPAM of frauduleuze activiteiten 
(Phishing, malware) zoals SPAMHAUS of SPAMCOP. 
 
In het veronderstelde geval dat het IP-adres van de Klant op een dergelijke zwarte lijst staat, dient 
de Klant alles in het werk te stellen om het adres van het door dit orgaan bijgehouden zwarte lijst te 
doen verwijderen, gevolgd door het doen bevestigen dat de reputatie van het IP-adres niet 
beschadigd is en dat het derhalve aan een nieuwe Klant kan worden toegewezen. 
 
Bij gebreke daarvan kunnen de IP-adressen van de lijst niet worden vrijgegeven en blijft de Klant 
voor het gebruik ervan gefactureerd worden. Voorts kan de Klant zich niet tot OVH wenden met het 
verzoek nieuwe extra IP-adressen toe te wijzen. 
 


