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Contractsbepalingen
Artikel 1 Definities
Afnemer:
Actuele Gebruiker: Een natuurlijke persoon die namens afnemer op enig moment op de SaaS isingelogd of tijdens Ongeplande Downtime tracht in te loggen.
Dienstverlener: De contractspartij die de SaaS levert.
Fout: Incident waarin de Software niet functioneert volgens de documentatie enwaarbij de betreffende afwijking een verstorende werking op de bedrijfsvoeringvan de Afnemer heeft.
Gebruiker: Een natuurlijke persoon waarvoor een inlogcode bestaat waarmee hij namensAfnemer kan inloggen op de SaaS.
Geplande Downtime (GD): Minimaal één week van tevoren met reden schriftelijk aan Afnemer en per e-mail aan alle Gebruikers aangekondigde periode van niet-beschikbaarheid vande Software buiten Kantooruren,  met een maximum van 10 uur per maand.
Incident: Een namens afnemer per e-mail gemeld probleem met de SaaS.
Kantooruren: van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 20.00 uur.
Kritische Fout: Een Fout die de bedrijfsvoering van de Afnemer volledig blokkeert en waarvoorgeen werkbare alternatieve oplossing bestaat.
Responsetijd: de tijd tussen het moment dat een instructie op het systeem van dedienstverlener is ontvangen en het moment dat de reactie daarop in zijn geheelis verstuurd.
SaaS: Software-as-a-Service,  de dienst verleend door Dienstverlener aan afnemer,inhoudend de functionaliteit,  toegang daartoe,  gegevens opslag,  beveiliging eneventueel andere overeengekomen componenten van de te verlenen dienst.
Software: De functionaliteit die de SaaS dient te bieden zoals omschreven in .
Systeemingang: signaal dat wordt ontvangen van een voor Dienstverlener extern netwerk.
Systeemuitgang: signaal dat wordt overgedragen aan een voor Dienstverlener extern netwerk.
Ongeplande Downtime (OD): Niet-aangekondigde niet-beschikbaarheid van de Software plus geplandedowntime zover die boven de tien uur per maand komt en daardoor niet geldtals Geplande Downtime.



Ongeplande PreventieveDowntime (OPD): Niet-beschikbaarheid van de Software die per e-mail minimaal een uur vantevoren aan alle Gebruikers is aangekondigd met reden van de niet-beschikbaarheid en de verwachte duur,  voor zover de reden aanleiding geeftaan te nemen dat waarschijnlijk Ongeplande Downtime situaties zullenontstaan als het probleem dat opgelost dient te worden in Geplande Downtimeopgelost zou worden.
Overmacht: Ongeplande Downtime die de Dienstverlener niet redelijkerwijs had kunnenvoorkomen binnen het kader van de overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2 Indicatoren

Artikel 3 Meetmethode en rapportage
1. Dienstverlener houdt een logboek bij van exacte momenten van Systeemingangen en Systeemuitgangen.Een Systeemuitgang die een reactie vormt op een Systeemingang wordt als zodanig gelogd. Een poging totinloggen wordt gelogd met ten minste de Gebruiker en het exacte moment.2. Dienstverlener rapporteert maandelijks periodes buiten OD en buiten OPD waarin geen Systeemuitgangennaar Actuele Gebruikers gemeten zijn,  met start- en eindtijd,  het aantal minuten,  het voor die perioderelevante aantal Actuele Gebruikers en het product van de minuten en de Actuele Gebruikers,  uitgesplitstnaar Kantooruren (ODAGK) en niet-Kantooruren (ODAGBK). Dienstverlener rapporteert voor ODAGBKtevens per geval het aantal minuten minus 30 (maar nul ingeval negatief) maal Actuele Gebruikersgedurende het geval.3. Dienstverlener rapporteert maandelijks het tijdsverschil tussen een Systeemingang en een daaraangekoppelde Systeemuitgang als gemiddelde per dag (RT).4. Dienstverlener houdt een logboek bij van ontvangst van Incidenten,  het moment van de eerste inhoudelijkreactie daarop,  indicatie of het Incident een Fout betreft,  of het een Kritische Fout betreft en het momentdat de Fout is opgelost.5. De Afnemer geeft met een overtuigende motivering aan als een Fout een Kritische Fout betreft. Is deDienstverlener van mening dat de motivering onvoldoende is,  kan hij een beroep doen op de operationeleconflictresolutieprocedure.6. Dienstverlener rapporteert maandelijks HRT,  afzonderlijk voor minuten per Incident tijdens en buitenKantooruren.7. Dienstverlener rapporteert maandelijks FPM.8. Dienstverlener rapporteert één maal per drie maanden GOPF,  uitgesplitst naar (i) Fouten exclusiefKritische Fouten en (ii) Kritische Fouten.9. Dienstverlener past alle rapportageresultaten aan op basis van een afzonderlijke Overmachtrapportage,met gedetailleerde motivering. Is de Afnemer van mening dat de motivering onvoldoende is,  kan hij eenberoep doen op de operationele conflictresolutieprocedure.

Artikel 4 Service Levels
Partijen komen de volgende service levels overeen:

Artikel 5 Boetes
1. De overeengekomen boetes hebben enkel tot doel aansporing van de Dienstverlener om tot nakomingover te gaan. De boetes treden uitdrukkelijk niet in de plaats van eventuele schadevergoedingen op basisvan de wet. Voor het verbeuren van de boetes is geen verzuim vereist en is geen toerekenbaarheid vereistanders dan uitdrukkelijk in deze SLA overeengekomen. De in dit artikel opgenomen boetes zijn terstondna rapportage betaalbaar door Dienstverlener aan Afnemer.2. In bijlage I bij deze SLA is opgenomen hoe en op basis waarvan de hoogte van de boetes tot stand isgekomen3. Per maand zal de leverancier in totaal maximaal €20.000 verbeuren

Artikel 6 Audit
1. Afnemer heeft het recht om zelf te onderzoeken,  of door derden te doen onderzoeken,  of Dienstverleneraan de verplichtingen uit artikel 3 voldoet. Hiertoe verleent Dienstverlener alle redelijkerwijs benodigdemedewerking. Dat houdt in toegang tot de opbouw en inhoud van de hulpmiddelen die bij de opbouw van



de gegevens en de rapportages gebruikt worden,  inclusief alle bij Dienstverlener daarvan beschikbaredocumentatie,  toegang tot de logboeken en tot alles wat overigens dienstig kan zijn om het betreffendeonderzoek uit te voeren.2. Indien Dienstverlener niet volgens de in deze SLA overeengekomen wijze rapporteert,  dan verbeurtDienstverlener,  naast de boetes die eventueel op basis van correcte rapportage verbeurd zijn,  per maandeen boete van €10.000 aan Afnemer.3. Twijfelt Dienstverlener aan de inhoud van specifieke rapportages,  dan treedt hij in overleg met Afnemer.Partijen komen in redelijkheid een aanpak overeen en leggen dat vast. In dergelijke gevallen verbeurtDienstverlener de boete uit dit artikel niet.

Artikel 7 Wijzigingen op de SLA
1. Als één van de Partijen aanleiding ziet tot wijziging van deze SLA,  dan meldt hij dat schriftelijk aan deandere Partij,  met opgaaf van redenen. Partijen treden daarop zo spoedig mogelijk in overleg en komeneventueel wijzigingen overeen. Zolang geen overeenstemming over de wijzigingen is bereikt,  geldt deongewijzigde SLA. De wijziging kan en mag overeengekomen worden met terugwerkende kracht.


