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Bijzondere voorwaarden  
IP voor UDP 

 
Versie gedateerd 20/07/2012 

 
INLEIDING 
 
De leverancier (OVH) heeft beveiligingsmaatregelen getroffen op haar systeem teneinde een 
kwalitatief hoogstaande service te kunnen leveren. Deze maatregelen dienen tot beperking 
van computeraanvallen naar haar netwerk. Omdat deze beveiligingsmaatregelen een bepaalde 
impact kunnen hebben op het gebruik door haar klanten, biedt de leverancier de mogelijkheid 
tot een niet-beschermd IP-adres. 
 
Artikel 1:  
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor 
Dienstverlening en de Bijzondere Voorwaarden voor Verhuur van een dedicated server. De in 
de vorige zin genoemde algemene voorwaarden zijn beide beschikbaar en gelden onverkort 
bij overeenkomsten waarbij de klant gebruik maakt van een onbeschermd IP-adres op een 
dedicated server gehuurd van OVH. 
 
De Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening vormen het uitgangspunt bij een 
overeenkomst tussen de klant en de leverancier. Indien deze bijzondere voorwaarden afwijken 
van de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening, gelden de bijzondere voorwaarden.  
 
Artikel 2: Definities 
 
Tenzij hieronder anders aangegeven, gelden de definities zoals geformuleerd in de Algemene 
Voorwaarden voor Dienstverlening en in de Bijzondere Voorwaarden voor Verhuur van een 
dedicated server. In aanvulling c.q. afwijking op de bovengenoemde voorwaarden geldt de 
volgende definitie: 
 
UDP: Telecommunicatieprotocol dat toestaat te verbinden in een non-connected modus. 
 
Artikel 3: Beschrijving en condities van de UDP servicetoegang  
 
Het onbeschermde IP adres heeft tot doel om de klant toe te staan een punt-naar-punt 
gegevensuitwisseling te laten plaatsvinden tussen de servers en een of meer remote clients 
zonder te worden beperkt door de leverancier op het netwerk getroffen beschermde 
maatregelen. 
 
De UDP-service is voor elke klant toegankelijk die van de leverancier een dedicated server 
huurt en die met de professionele optie heeft geactiveerd.  
 
De Whois informatie kan niet gepersonaliseerd worden door de klant.  
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De klant heeft via de managementinterface mogelijkheid om het IP-adres voor de UDP-
service aan een andere dedicated server toe te wijzen, mits de klant ook op deze server de 
professionele optie heeft geactiveerd. 
Artikel 4: Facturering 
 
De overeenkomst met betrekking tot deze service is voor onbepaalde duur, met een minimum 
looptijd van een maand. De service is maandelijks opzegbaar.  
 
De klant heeft de mogelijkheid om het IP-adres voor deze service toe te wijzen aan een andere 
server. De facturering van deze service zal dan automatisch overgaan naar de nieuwe servers.  
 
Bij het einde van de overeenkomst met betrekking tot de huur van een dedicated server, 
waaraan de service is gekoppeld, zal het IP-adres voor de UDP komen te vervallen en kan 
deze daarna niet meer aan de klant worden gekoppeld. 
 
Artikel 5: De verplichtingen van de klant 
 
De klant is bij deze service gebonden aan de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening en 
de Bijzondere Voorwaarden voor Verhuur van een dedicated server. 
 
Gezien de aard van de UDP-service valt deze niet onder de beveiligingsmaatregelen die door 
OVH ten behoeve van het gebruik van haar service zijn ingesteld. De klant dient ervoor zorg 
te dragen dat bij het gebruik van het IP-adres het netwerk of de servers van de leverancier 
geen gevaar loopt. 
 
Elke computeraanval vanaf of naar het IP-adres van de klant leidt tot onmiddellijke 
beëindiging van de service. Voor de klant is het dan niet meer mogelijk om via OVH op enig 
moment een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de UDP-service. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
 
Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Dienstverlening (verplichtingen en 
aansprakelijkheid van de klant) en artikel 5 Verplichtingen van OVH zijn van toepassing in 
het geval er gebruik wordt gemaakt van het IP-adres voor UDP.  
 
Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank 
 
Op de overeenkomst met betrekking tot IP-adres voor UDP en deze algemene voorwaarden, 
danwel elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, vallen onder 
Nederlands Recht. 
 
Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst met betrekking tot het IP-
adres voor UDP kan en wordt uitsluitend behandeld door de Rechtbank Dordrecht.  
 


