
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING

Versie: 18 November 2013

De leverancier biedt verschillende categorieën servers aan. De hardware en software
configuraties, en de verschillende tarieven die van toepassing zijn, staan vermeld op
de website van de leverancier op www.ovh.nl.

1. Doel

Deze  bijzondere  voorwaarden  vullen  OVH's  Algemene  Voorwaarden  voor
Dienstverlening aan en hebben ten doel de technische en financiële voorwaarden te
bepalen waaronder OVH zich verbindt de opslag voor de internet hosting dienst (de
'dienst') van de Klant op haar platform te hosten.

De Klant  verklaart  uitdrukkelijk  dat  OVH op geen  enkele  wijze  bijdraagt  aan  het
ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering en de installatie van de website van de Klant
en  de  daarop  of  daarbij  geleverde  diensten  van  en  door  de Klant  en voor  haar
informatie-technologiemanagement en administratie tools.

Deze Voorwaarden (samen met de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op
elke overeenkomst  tussen de leverancier  en de Klant  voor  de levering van Web
Hosting Diensten, en prevaleren boven alle inconsistente bepalingen of voorwaarden
door de Klant verstrekt of geïmpliceerd door de wet, handelsgewoontes, praktijk of
verloop van zakendoen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en
de Algemene Voorwaarden, zullen deze Voorwaarden prevaleren. 

In deze Bijzondere Voorwaarden, zullen de begrippen gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden  dezelfde  betekenis  hebben  en  de  volgende  begrippen  zullen  de
volgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist: 

Inhoud: de tekst, informatie, beeld-, audio-of videomateriaal en andere gegevens die
op de server worden geplaatst door of namens de Klant, met inbegrip van gegevens
die de Klant derden toelaat te plaatsen op de server. 

Web Hosting Diensten:  de hosting van  de website  op een gemeenschappelijke
server  met  andere  klanten  van  OVH,  die  gezamenlijk  de  resources  en  de
beschikbare ruimte op deze server delen. 

Website:  de website(s)  van de Klant  die zal(zullen) worden gehost op de Server
(inclusief  alle  gegevens  op  zulke  website(s)  die  nodig  zijn  voor  de publicatie  en
uitwisseling van informatie via het internet). 
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2. Middelen – Exploitatievoorwaarden

De  Web  Hosting  Infrastructuur  van  OVH  is  via  Internet  voor  het  grote  publiek
toegankelijk.

Binnen haar web hosting infrastructuur, biedt OVH diensten aan waarvan geheugen-
en   processor-resources  worden  gedeeld  ("Personal"  en  "Pro"  aanbod),  en  een
dienst  waarvan  het  geheugen-en  de  processor-resources  worden  gewaarborgd,
individueel en schaalbaar ("Premium"-aanbod). 

Fair use policy: OVH garandeert toegang tot de Klant's web hosting dienst onder
redelijke omstandigheden zoals een redelijk aantal bezoeken en de toegang tot de e-
maildienst onder redelijk gebruik. 

In het geval  dat de Dienst niet kan worden bereikt als gevolg dat het verkeer de
capaciteit  van  de  Dienst  te  boven  gaat,  zullen  partijen  technische  en  financiële
wijzigingen van de hosting voorwaarden van de Klant overwegen. 

3. Technische Ondersteuning

OVH verleent de Klant technische bijstand volgens de Algemene Voorwaarden voor
dienstverlening. 

4. Voorwaarden voor de Uitvoering en Facturering

OVH bevestigt de Klant per e-mail de activering van zijn Dienst door het zenden van
de codes waarmee de Klant toegang kan krijgen tot de Dienst  op het OVH Web
Hosting Platform.

De aanvangsdatum van  de facturering  wordt  bepaald  door  de datum waarop de
bevestigingse-mail voor de activering van de Dienst naar de Klant werd verzonden. 

De Klant erkent dat, voor het Premium-aanbod, een vertraging in de levering daarvan
te wijten kan zijn aan niet-beschikbaarheid van de door de Klant gekozen resources.
OVH is vastbesloten ervoor te zorgen dat een eventuele vertraging in de levering zo
beperkt mogelijk zal zijn en een redelijke termijn niet mag overschrijden, indien de
Dienst in dit geval niet wordt geleverd binnen 7 dagen, kan de klant de annulering
van zijn bestelling  verzoeken. 
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5. Verplichtingen van OVH

5.1 OVH verplicht zich haar uiterste best te doen de Web Hosting Dienst met  
redelijke  zorg  en  bekwaamheid  te  leveren  in  overeenstemming  met  de  
gebruiken in de branche en de stand van de techniek.

5.2 OVH zal  zich  redelijkerwijs  inspannen  om  de  Klant  de  toegang  tot  de  
server via het internet 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te garanderen.

OVH zal  de Klant zo spoedig als redelijkerwijs  mogelijk,  per e-mail  of via  
http://status.ovh.nl  informeren  inzake  eventuele  onderbreking  van  de  
dienstverlening, zodat de klant maatregelen kan treffen. 

5.3 OVH dient storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

5.4 In het geval van een ernstig incident die de goede werking van het OVH Web 
Hosting Platform verhindert, zal de Leverancier zich inspannen om alle nodige
maatregelen  te  nemen  om  de  Dienst  te  behouden.  De  Leverancier  zal  
overgaan tot de migratie van de Dienst naar een nieuw hosting platform voor 
de duur van het incident of het onderhoud. Tijdens deze periode, erkent de 
klant dat de kwaliteit van de Dienst  gedeeltelijk lager kan zijn. 

5.5 OVH  dient  de  tools  op  een  zo  hoog  mogelijk  kwaliteitsniveau  te
houden.

5.6 OVH dient het platform zoveel mogelijk te beveiligen. 

6. Aansprakelijkheid van OVH

6.1 OVH  behoudt  zich  het  recht  voor  de  dienstverlening  aan  de  Klant  te
onderbreken, indien het gebruik van de Dienst een gevaar vormt voor de veiligheid
van het Web Hosting Platform van OVH, hetzij als gevolg van hacking, hetzij doordat
een update van de applicaties van de Klant niet is geïnstalleerd, hetzij door andere
oorzaak, maar in ieder geval met als gevolg dat een zwakke plek in de beveiliging
van het systeem wordt ontdekt of gecreëerd.  OVH verplicht zich de verbinding te
herstellen op verzoek van de Klant,  zodra de door OVH aangegeven correctieve
ingreep door de Klant is uitgevoerd.  Echter, gezien de ernst van de feiten, behoudt
OVH zich de mogelijkheid van beëindiging van de dienst voor, in overeenstemming
met OVH's Algemene Voorwaarden.
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6.2 OVH  is  onder  het  contract  op  geen  enkele  wijze  tegenover  de  Klant
aansprakelijk voor:

(a) de  inhoud  van  informatie,  geluid,  tekst,  beelden,  vormelementen  en
gegevens die toegankelijk zijn via de websites die op de server van de
Klant worden gehost, door de Klant worden verzonden of online gezet, in
welke hoedanigheid dan ook. 

(b) de verspreiding van een computervirus in de Dienst van de Klant
(c) elke interruptie, gedeeltelijk of totaal falen van de Web Hosting Diensten

veroorzaakt  door  variatie  van  de  bandbreedte  of  falen  door  de
ISP/Access Provider van OVH.

(d) een storing als gevolg van een onoordeelkundig gebruik van de Dienst
door de Klant.

6.3 Bijgevolg adviseert OVH de Klant om regelmatig een back-up te maken van 
zijn gegevens.

7. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant

7.1    De Klant verplicht zich geen racistische of onwettige websites te hosten. Ook
websites met hyperlinks naar dergelijke sites zijn bij OVH niet toegestaan.

De Klant verplicht zich geen pornografische websites te hosten op de Web  
Hosting (dit geldt niet voor het "Premium"-aanbod), een dergelijke website die 
gehost wordt op een niet-passend aanbod wordt automatisch onderbroken. 

Evenzo,  sites  die  pagina's  hosten  gerelateerd  aan  het  bekeren  naar  
sektarische bewegingen of die beschouwd worden als een sektarisch risico  
voor  de staatsveiligheid  of  door  een  rechterlijke  uitspraak als  zodanig  zijn  
erkend, zijn verboden. De Klant zegt ook toe, zijn website niet naar dergelijke 
sites om te leiden. 

De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van het verkeersvolume, om 
binnen de bij het hosting aanbod toegezegde opslagruimte te blijven voor de 
opties waar hij zich voor heeft aangemeld. 

De Klant  is  er  van op de hoogte  dat  publicaties,  vooral  creatieve  werken,  
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worden  beschermd  door  het  auteursrecht  in  de  zin  van  de  Nederlandse  
Auteurswet.

De  Klant  wordt  erop  gewezen  dat  op  mediabestanden  (beelden,  
geluidsbestanden, videobestanden en dergelijke) zoals JPG, MP3, DIVX, ISO, 
etc., auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten rusten.
De klant gaat ermee akkoord de dienst niet te gebruiken voor streaming. 

De Klant staat er jegens OVH voor in dat hij,  houder is van alle intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder het recht op vermenigvuldiging, opvoering en  
openbaarmaking op Internet van alle pagina's en gegevens die hij host. 

De  Klant  verklaart  bijgevolg  alle  wettelijke  verplichtingen  die  uit  zijn  eigen  
diensten voortvloeien volledig te aanvaarden; OVH mag hieromtrent nimmer,  
om welke reden ook, worden lastig gevallen of aangesproken, met name niet in
geval  van overtreding van wet-of  regelgeving die  van  toepassing is  op  de  
diensten van de Klant. De Klant verklaart alle eventueel vereiste licenties voor 
de auteursrechten te hebben verkregen, met name bij de organisaties die zich 
bezighouden met de verdeling van auteursrechten. De Klant verplicht zich om 
op  de  webpagina's  van  zijn  internetsite  de  identiteit  en  het  adres  van  de  
eigenaar of de auteur van de webpagina's te vermelden en alle aanvragen in te
dienen die voor het maken van zijn website noodzakelijk zijn, overeenkomstig 
de geldende Nederlandse wetgeving. 

Niet-naleving door de Klant van bovengenoemde punten - ongeacht of het gaat
om de op het platform van OVH gehoste website of om links vanuit het domein 
van de Klant naar dit soort sites – en met name het verrichten van expliciet  
verboden activiteiten  vanuit  de  server  van  OVH en/of  de verspreiding  van  
content die expliciet verboden is op de server van OVH, en/of die kan leiden tot
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid en/of inbreuk kan maken
op de rechten van derden, brengt voor OVH het recht met zich mee om de  
website en daarop en daarbij aangeboden diensten van de Klant onmiddellijk 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling offline te halen en/of stop te zetten 
en  de  overeenkomst  van  rechtswege  onmiddellijk  te  beëindigen,  zulks  
onverminderd het recht op schadevergoeding waarop OVH aanspraak mocht 
maken.  In dat geval  heeft de Klant geen recht op teruggave van de reeds  
betaalde bedragen aan OVH. 
De Klant dient de door een reclamant bij OVH opgeëiste bedragen rechtstreeks
aan de reclamant te voldoen. Voorts verplicht de Klant zich om op verzoek van 
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OVH te  interveniëren  in  alle  procedures  die  tegen  OVH mochten  worden  
aangespannen  en  OVH  te  vrijwaren  voor  alle  veroordelingen  die  in  een  
dergelijk geval tegen haar mochten worden uitgesproken. De Klant is bijgevolg 
persoonlijk verantwoordelijk met betrekking tot alle klachten en/of procedures, 
ongeacht vorm, inhoud of aard, welke tegen OVH mochten worden ingediend 
dan wel ingesteld, en die verband houden met de verplichtingen van de Klant 
uit hoofde van de onderhavige overeenkomst. 

De Klant  is  als  enige  verantwoordelijk  voor  de inhoud  van  de website  en  
verplicht zich om de kosten van de verdediging van OVH op zich te nemen 
indien in verband met door OVH verspreide gegevens, informatie, berichten  
enz. een rechtsvordering tot teruggave tegen haar mocht worden ingesteld, en 
om de eventueel verschuldigde schadevergoeding te voldoen, op voorwaarde 
dat hij daarbij alle vrijheid krijgt om tot een schikking te komen en de procedure
te voeren. 

De Klant  verplicht  zich  alle  back-up middelen aan te  wenden die voor  de  
voortzetting van zijn activiteit noodzakelijk zijn. 

Als  onderdeel  van  het  "Premium"-aanbod,  kan  de  klant,  de  resources  en  
prestaties  van  de thans afgenomen Dienst  uitbreiden en  verbeteren.  OVH  
herinnert de Klant eraan dat de configuratie van de website in verband met de 
Dienst sterk bepalend is voor de prestaties van gehoste websites, waardoor het
uitbreiden van de resources niet voldoende hoeft te zijn om de weergave van 
de website te optimaliseren. 

7.2    Gebruik van CGI/PHP/SQL-SCRIPTS

OVH biedt hostingmogelijkheden waarbij gebruik gemaakt kan worden van de 
CGI-,  PHP-,  SQL-  en  andere  executable  scripts.  Deze  scripts  maken  
gebruik  van  veel  meer  systeem  resources  dan  eenvoudige  pagina's,  en  
onderstaande beperkingen zijn derhalve van toepassing op het gebruik van  
deze functionaliteiten: 

De Klant kan op zijn  eigen account zijn eigen GGI-,PHP- en/of SQL-script  
maken en uitvoeren. 
Hiervan kan binnen redelijke grenzen worden gebruik gemaakt. Teneinde een 
hoogwaardige  dienstverlening  te  kunnen  bieden,  behoudt  OVH  zich  
echter het  recht  voor om de uitvoering van bepaalde CGI-,  PHP- en SQL-
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scripts en/of de Dienst stop te zetten wanneer ze een te grote belasting voor 
de server vormen.

OVH stelt alles in het werk om klanten die gebruik maken van scripts die een 
te groot deel van de systeembronnen gebruiken, te waarschuwen alvorens  
hun account op te schorten.

De Klant  wordt  erop attent  gemaakt dat een gebruik  dat  niet  voldoet aan  
hetgeen hierboven is bepaald, ertoe kan leiden dat de werking van de Dienst 
niet  compatibel  is  op  OVH's  shared  hostingplatform en  dat  de betrokken  
Dienst zonder voorafgaande kennisgeving kan worden opgeschort om ervoor 
te zorgen dat de andere klanten van het platform  een  acceptabele  
servicekwaliteit geboden kan worden. 

De scripts mogen in geen geval van invloed zijn op  de configuratie van de  
Dienst of de apparatuur. De uitvoering van dergelijke scripts kan leiden tot  
onmiddellijke opheffing van de account van de Klant. Om te beoordelen of ten 
aanzien van een shared hostingplatform een redelijk gebruik wordt gemaakt 
van scripts worden dan ook de volgende criteria gehanteerd:

-dagelijks dataverkeer 
-het aantal zoekacties op het web per dag (html, php, cgi, jpg, gif etc.) 
−gebruik van de processor van de machine ("CPU") 
−gebruik van het RAM-geheugen 
−toegang tot een sql-server waarop een beperkt aantal gelijktijdige zoekacties 
 mogelijk is (OVH raadt u aan korte verbindingen tot stand te brengen en deze
 na gebruik te sluiten) 
-andere, niet in deze overeenkomst opgenomen redenen, die echter naar het 
oordeel  van  OVH  een  gevaar  zouden  kunnen  opleveren  voor  het  
computersysteem van OVH. De Klant zal moeten laten weten waarom hij nu 
juist van deze scripts gebruik maakt.

Wanneer  aan  één  van  deze  criteria  is  voldaan  worden  automatisch  
waarschuwingen verzonden en de Klant dient in een reply de ontvangst van 
deze waarschuwing te bevestigen en te laten weten of hij het verzoek van  
OVH goed heeft begrepen.

OVH behoudt zich het recht voor om indien de Klant deze e-mail niet binnen 
12 uur bevestigt, de website zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten. 
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Het gebruik van deze functies op het  Premium-aanbod, dat  profiteert  van  
persoonlijke resources,  heeft  geen invloed op andere diensten die gehost  
worden op het OVH web hosting platform. Daarom gelden deze beperkingen 
niet voor dit aanbod. Indien de scripts problemen veroorzaken voor andere  
klanten (vooral in het geval van hacken of een aanval) of als deze de dienst 
als geheel benadelen,  kunnen deze worden gestopt  zonder kennisgeving.  
Deze maatregel geldt voor alle web hosting aanbiedingen. 

De Klant is ermee bekend dat bij aanhoudend gebruik van deze functies, zij  
hun web hosting aanbod kunnen upgraden of overschakelen op een ander  
platform (VPS, dedicated server, etc.). 

Indien mogelijk dienen downloads plaats te vinden via een FTP-server. 

7.3 Gebruikmaking van SPAM-technieken is volstrekt verboden. 

De Klant  verplicht  zich  om de functionaliteiten van  de Dienst  niet  aan te  
wenden  voor  de  massale  verzending  van  berichten  (SPAM)  of  voor  
verzending van berichten naar personen die deze niet wensen te ontvangen of
naar  onjuiste  adressen.  OVH  behoudt  zich  het  recht  voor  om  zonder  
voorafgaande kennisgeving de e-mail  Dienst  van de Klant  op te schorten  
wanneer massale verzending van e-mails vanuit de Klant de integriteit en/of 
de veiligheid van het netwerk van OVH aantast.

OVH implementeert een systeem van technische maatregelen ter bestrijding 
van het versturen van frauduleuze e-mails en SPAM vanuit haar platform. 

OVH  controleert  e-mails  verzonden  door  de  Klant  door  middel  van  
geautomatiseerde hulpmiddelen en doet dit in ieder geval ook. 

In geval van klachten (van klanten of anderen) met betrekking tot een e-mail: 

−die is verzonden van het platform van OVH 
−of URL’s bevat van de bij OVH gehoste websites 

De  Klant  erkent  dat  OVH  bij  niet-naleving  van  deze  hiervoor  omschreven
verplichtingen het recht heeft om de betrokken Dienst, geheel of gedeeltelijk in te
krimpen, te beperken, te onderbreken of  op te schorten, of om de overeenkomst
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definitief te verbreken wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan de per e-mail aan
de Klant verzonden waarschuwingen wegens het verzenden van spam.

 7.4 De Klant is verplicht een kopie van de verzonden en gehoste gegevens te
bewaren. 
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