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Préambule 
 
OVH, SAS, een vennootschap naar Frans recht, woonplaats kiezende op het adres 2 rue 
Kellermann 59100 Roubaix Frankrijk OVH SAS stelt voor de ingeschreven domeinnamen 
door zijn intermediair een dienst om te kunnen maskeren de personnele gegevens, dit 
programma woord genoemd OVH Whois Obfuscateur (OWO™). 
 
 
ARTIKEL 1 : BESCHRIJVING VAN DE DIENST 
 
De dienst OWO aangeboden aan de eigenaar van de ingeschreven domeinnaam bij OVH 
SAS, en ook aan de Klant van type fysiek persoon, om de mogelijkheid te hebben om somige 
gegevens maskeren in de database "whois", om de gegevens geheim te kunnen houden en  
misbruik van de database van de "whois" hetgeen somige personen kunnen doen tegen te 
gaan. 
De OWO dienst geeft de mogelijkheid aan de Klanten, fysiek persoon om niet de personele 
gegevens te weergeven in de database van de Whois, alleen de naam en voornaam blijven 
zichtbaar. 
De dienst is ook verkrijgbaar voor de rechtspersoon, maar alleen het email adres kan 
gemaskeerd worden, de andere informatie blijft zichtbaar in de Whois. 
De dienst is alleen gereserveert voor de domeinnamen van type gtld ingeschreven bij OVH 
SAS en vervalt als de domein verwijderd wordt of als deze naar een andere registrar wordt 
verhuisd. 
 
 
ARTIKEL 2 : VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT 
OVH SAS herinnert aan de Klant dat deze heeft de verplichting, in betrekking met de 
bijzondere voorwaarden voor registratie van domeinnaam, om valide gegevens te geven en ze 
te updaten als het nodig is. In het geval van foute gegevens aangereikt door de Klant, OVH 
SAS heeft de recht om de dienst OWO te stoppen zonder aankondiging voor het totaliteit van 
de domeinnamen van de Klant. 
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Voor alle praktische doeleinden, voor klanten die hun domeinnaam hebben voor een online 
activiteit, herinnert OVH SAS dat deze activiteit kan leiden tot de openbaarmaking van de 
vereiste informatie: naam van de site uitgever, de publicatie director… 
 
OVH SAS raad aan dat de Klant die de dienst OWO wil om zich te verzekeren om alle nodig 
juridische informatie die moeten weergegeven zijn in betrekking met zijn internet website. 
 
De Klant engageert zich om geen gebruik te maken van de informatie die door de OWO 
gegeven is buiten de dienst die door OVH SAS gegeven is. Hij engageert zich dus ook, 
zonder dat deze lijst volledig is, om niet dergelijke informatie op de website, in de 
communicatie of in de reclame communiceren. 
OVH SAS zal de dienst OWO stoppen als de klant niet de voorwaarden voor het registreren 
van de domeinnaam respecteert waarvoor de dienst OWO geactiveerd is.  
Bovendien is de klant op de hoogte van het recht van OVH SAS om haar gegevens te 
communiceren op ieder verzoek van de justitiële autoriteiten in het bijzonder. 
 
 
 
ARTIKEL 3 : OWO FAX EN TELEFOON 
 
Het telefoon nummer van de Klant is vervangen door een frans nummer van de OWO dienst 
en de is identiek van de klanten van deze dienst. 
De klant is informeert dat de dienst OWO niet is een redirectie systeem voor de 
communicatie. De gestuurde oproepen of faxen aan dit nummer zullen niet door gestuurd 
worden aan de Klant. 
 
 
 
ARTIKEL 4 : OWO EMAIL 
 
De dienst OWO geeft aan de klant de mogelijkheid om een email redirectie te doen van de 
emails op het email contact van de Klant, om het email adres van de klant te kunnen maskeren 
op een commerciele database. De Klant is informeert dat OVH SAS tijdens deze redirectie 
een filter zal zetten om de emails te kunnen verijderen als SPAM emails, virus… De Klant 
laat aan OVH SAS de criteria over voor de filter diens, en geeft hem geen verplichting in dit 
geval. 
 
 
ARTIKEL 5 : OWO POSTAL 
 
De klant wordt meegedeeld dat de OWO geen tracking service van de post bijhoud en kent 
OVH SAS geen verplichting toe voor een goede of een vertraagde redirectie van het post die 
verzonden is naar de dienst OWO. OVH SAS bied geen follow up met de transporteur die 
selectert is voor het doorzenden van de post van de Klant. OVH SAS is niet verantwoordelijk 
als post verloren of beschadig raakt tijdens de verzending door de dienst OWO. De klant 
neemt de verantwoordelijk voor de bijgevolg van een eventuele lange termijn voor het 
verzending van de post in betrekking met de OWO dienst, ook voor de post van de 
aangetekende brieven . 
De klant erkent OVH SAS het recht toe om reclame of commerciele post niet te verzenden. 
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ARTIKEL 6 : MODIFICATIE 
 
OVH SAS behoudt zich de recht om op elk moment de gebruiksvoorwarden van het OWO 
dienst verbruik te modificeren, OVH SAS nodig de Klant uit om regelmatig het administratie 
interface na te kijken. 
 
 
ARTIKEL 7 : GENERALE VOORWAARDEN 
 
7.1 Scheidbaarheid 
 
De ongeldigheid van een bepaling van deze Servicevoorwaarden OWO, in het bijzonder van 
een wet, regelgeving of na een beslissing van een bevoegdheid die bekrachtigd is door 
rechtspraak niet leiden tot de nietigheid van de overige bepalingen van dit artikel die hun 
volle werking en het toepassingsgebied. 
In dit geval zullen de partijen zoveel mogelijk de plaats van de nietige bepaling door een 
geldige overeenkomt met de geest en het doel van de contractuele voorwaarden. 
 
7. Rubrieken 

 
De rubrieken, van de contractuele voorwaarden hebben als doel om het makelijker een 
referentie te maken en niet bij hun zelf, een contractuele waarde of een particulier significatie. 
 
7.3 Communicaties 
 
Voor alle informatie via email, zal de datum en de uur van de OVH server zullen op genomen 
zijn voor de Partijen. Deze informatie zullen bewaard worden door OVH tijdens de termijn 
van de contractuele relatie. 
Alle berichten, mededelingen, aankondigingen door de Algemene Voorwaarden, wordt geacht 
te zijn afgeleverd rechtsgeldig indien verzonden per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging naar:  
• Voor OVH SAS 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX  
•  Voor de klant: het adres en / of e-mail dat hij heeft verricht. 
 
ARTICLE 8 : BEVOEGDHEID 
 
In het geval van een onderling geschil met een professionele Klant, de rechtbevoegheid wordt 
geleverd door de tribunal de Commerce van Roubaix (Frankrijk), ondanks meerdere 
verweerders of zekerheden, met inbegrip van noodmaatregelen, tussentijds of op aanvraag. 
 
 
ARTICLE 9 : TOEPASSELIJK RECHT 
 
Deze OW Servicevoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Dit is voor de regels 
van het materiële en procedurele eisen, met uitzondering van de ene kant, de regels volgens 
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het Franse recht, en anderzijds, de bepalingen van de Franse wet die zou in strijd zijn met 
deze gebruiksvoorwaarden. 


